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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
79. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука  се запишуваат во сопственост на Република Македонија недвижните ствари-станови кои 
се наоѓаат на: 
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во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

                     Бр. 41-8612/1                                              Заменик на претседателот 

              27 ноември 2013 година                                             на Владата на Република 

                         Скопје                                             Македонија, 

                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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80. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишуваат во сопственост на Република Македонија недвижните ствари-станови кои 
се наоѓаат на: 
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во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

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

ка Македонија“. 

 

          Бр. 41-8612/2                                                    Заменик на претседателот 

 27 ноември 2013 година                                                  на Владата на Република 

               Скопје                                                Македонија, 

                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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81. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, до-
несе 

                                         
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ПРИ ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –  

СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички 

работи при Владата на Република Македонија и Акци-
онерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје им се дава право на трајно ко-
ристење на градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија опфатено со Извод од Деталниот ур-
банистички план бр. 1953/2013 од 28.10.2013 година на 
општина Центар, градежна парцела 1.12, со вкупна 
површина од 1905 м2 и тоа: 

- КП бр. 2522 во површина од 148 м2 КО Центар 2 
сопственост на Република Македонија евидентирано во 
Имотен лист бр. 18627; 

- КП бр. 2522 во површина од 868 м2 КО Центар 2 
сопственост на Република Македонија евидентирано во 
Имотен лист бр. 18627; 

- КП бр. 2522 во површина од 68 м2 КО Центар 2 
сопственост на Република Македонија евидентирано во 
Имотен лист бр. 18627; 

- КП бр. 2522 во површина од 77 м2 КО Центар 2 
сопственост на Република Македонија евидентирано во 
Имотен лист бр. 18627; 

- КП бр. 2522 во површина од 40 м2 КО Центар 2 
сопственост на Република Македонија евидентирано во 
Имотен лист бр. 18627; 

- КП бр. 2538/6 во површина од 689 м2 КО Центар 
2 сопственост на Република Македонија евидентирано 
во Имотен лист бр. 56762 КО Центар 2 и 

- КП бр. 2905/16 во површина од 15 м2 КО Центар 
2 сопственост на Република Македонија евидентирано 
во Имотен лист бр. 56744 КО Центар 2 заради изградба 
на градба со намена: Државни институции.  

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-9611/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

82. 
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “КОЛЕ – ТРАНС 
ИНЖИНЕРИНГ“ УВОЗ -  ИЗВОЗ ДОО ШТИП  НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ “ВРТЕШКА“ С.ПИПЕРОВО, 
ОПШТИНА ШТИП 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

“КОЛЕ – ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ“ увоз -  извоз ДОО 
Штип се доделува концесија за експлоатација на мине-
рална суровина – песок и чакал на локалитетот “Вр-
тешка“ с.Пиперово, општина Штип, 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: 
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2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.022618 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

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

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

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

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

 
Бр. 41-9618/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________                                                      

83. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13 и 187/13), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА АВТОБУСКИТЕ 

СТАНИЦИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за користење на услугите на автобуските ста-
ници („Службен весник на Република Македонија“ 
број 126/07, 85/10 и 16/12) во членот 4 во став 1 во та-
белата по зборовите „За меѓуопштински линиски пре-
воз“ се додаваат зборовите „кој се врши врз основа на 
дозволи издадени од министерството за транспорт и 
врски или врз основа на дозволи издадени од градона-
чалниците врз основа на склучена спогодба помеѓу две 
општини“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9882/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

84. 
Врз основа на член 119 став 1 од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012,  155/2012 и 
163/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛУГА ОД ЈАВЕН 
ИНТЕРЕС ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ  

НА ПАТНИЦИ 
 
1. Со оваа одлука се определува дека железнички 

превоз на патници е услуга од јавен интерес, која сог-
ласно член 134 од Законот за железничкиот систем ја 
извршува  Македонски Железници Транспорт АД-
Скопје. 

 2. Услугите кои се даваат при железнички превоз 
на патници  се:  

- безбеден и сигурен превоз на патници од почетна-
та до крајната дестинација;  

- придржување и почитување на возниот ред;  
- одржување на хигиена  во возовите;  
- обележување на возот;  
- осветлување во возот;  
- истакнување на огласни табли за возен ред во че-

калните  и на пероните;  
- греење во возот во зимски услови;  
- поседување на доволно капацитети во секој мо-

мент во зависност од потребата за превоз на патници;  
- овозможување на продажба на билети во билетар-

ници и во воз.  
3. Договор за компензирање на дел од трошоците 

направени при јавен железнички превоз на патници ќе 
склучи Министерот за транспорт и врски и Директорот 
на Македонски Железници Транспорт АД –Скопје, во 
рок од седум дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука.  

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

 
Бр. 41-9913/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

85. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2007, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
                                                  

Член  1 
Со оваа одлука на Министерството за образование 

и наука му се даваат на трајно користење недвижни 
ствари без надомест, сопственост на Републка Македо-
нија, просторија бр.13 згр.1, влез 1, приземје, со пов-
ршина од 11,95 м2 и просторија бр.4, згр.1, влез 1, кат 
01, со површина од 16,11 м2,како дел од КП бр. 7132, 
ул. „М.М. Брицо“ бб Делчево, евидентирани во ИЛ 
бр.1037, КО Делчево. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-9924/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

86. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за цивилно воздухопловство му престанува користење-
то на движните ствари и тоа: 

1.патничко моторно возило TOYOTA AVENSIS тип 
1.8 SEDAN (со  регистарски број ЅК-427-РТ, број на 
шасија SB153ZBN10E027443, број на мотор 1ZZU1332-
89, година на производство 2001, сила на мотор 95 KW, 
работна зафатнина 1794 cmЗ) и 

2. патничко моторно возило PEUGEOT 206 тип XR 
1.9D (со регистарски број ЅК-240-КО број на шасија 
VF32AWJYF41669621, број на мотор 1ODHCW6022-
564, година на производство 2001, сила на мотор 51 
KW, работна зафатнина 1868 cmЗ). 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство склучува договор со директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-
ат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9927/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

87. 
Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НА-
ВИГАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА 
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА  

М-НАВ АД СКОПЈЕ 
 
1. Co оваа одлука се одобрува Програмата за дава-

ње на услуги на воздухопловната навигација за 2014 
година на Акционерското друштво во државна соп-
ственост за вршење на дејноста давател на услуги во 
воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, доне-
сена од Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје, бр.02-
1491/2 од 13.12.2013 година. 

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

 
Бр. 41-9979/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

88. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ HA НЕДВИЖНИ СТВАРИ HA   
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Служба 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на недвижни 
ствари, сопственост на Република Македонија и тоа: 
објект на ул.„ III Македонска ударна бригада" бр.1 во 
Скопје, на КП бр.487/1, КО Кисела Вода 2, со вкупна 
површина од 7616 м2, запишан во Имотен лист бр 
49261 и тоа: 

- влез 1 кат 3, логии, балкони и тераси, со површина 
од 74 м2 

- влез 1 кат 2, логии, балкони и тераси, со површина 
од 74 м2 

- влез 1 кат 4, логии, балкони и тераси, со површина 
од 144 м2 

- влез 1 приземје, логии, балкони и тераси, со пов-
ршина од 83 м2 

- влез 1 кат 5, логии, балкони и тераси, со површина 
од 92 м2 

- влез 1 кат 1, логии, балкони и тераси, со површина 
од 74 м2 

- влез 1 кат 2 деловен простор, со површина од 1408 
м2 

- влез 1 кат 3 деловен простор, со површина од 1343 
м2 

- влез 1 кат 4 деловен простор, со површина од 749 
м2 

- влез 1 приземје деловен простор, со површина од 
1161 м2 

- влез 1 кат 5 деловен простор, со површина од 675 
м2 

- влез 1 подрум деловен простор, со површина од 
716 м2 

- влез 1 кат 1 деловен простор, со површина од 1023 
м2 
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Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на Министерството за внатрешни работи, на трај-
но користење, без надоместок. 
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Министерството за внатрешни работи, во 
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 
 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 41-9999/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
89. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СУД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
6    Клима уреди НЕО 3,5 кв 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Управен суд.  

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со претсе-
дателот на Управен суд со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-10087/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
90. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Агенцијата за уп-
равување со одземен имот. 

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со дирек-
торот на Агенцијата за управување со одземен имот 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. 41-10087/2-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

91. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија ( „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВА-
ЊЕ ,,СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО ЗА 2014 ГОДИНА 

 
l. Co оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма на ЈП за водоснабдување ,,Студенчица“ 
- Кичево за 2014 година, бр.02-2393/1-1/2, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 41-10133/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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92. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 57/2010 и 36/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И  

ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа и финансискиот план на Агенцијата за стран-
ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија за 2014 година, бр. 01-3335/4 од 30.11.2013 
година. 

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

 
Бр. 41-10172/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

93. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр.14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2014 
ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ  

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма со Финансиски план за 2014 година бр.03-
1544/1, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони, на седница-
та одржана на 23.12.2013 година. 

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

 
Бр. 41-10207/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

94. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник  на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 25/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата,  од-
ржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

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

ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР ПРИЛЕП 
                                                

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за внатрешни работи му престанува користе-
њето на движните ствари три комплети  светлосни ро-
тациони  светла и  звучни сирени.                                         

Член 2 
Движните  ствари од член 1 на оваа  одлука  се да-

ваат на  трајно користење без надоместок на  Казнено  
поправна  установа  Затвор - Прилеп. 

                        
Член  3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со директорот на  Казнено поправна  установа  Затвор - 
Прилеп со кој ќе се уредат 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. 41-10213/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

95. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 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 
МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ-РЕГИОНАЛЕН  

ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА 
       
1. Од средствата во Буџетот на Република Македо-

нија за 2014 година, утврдени во Раздел 130.01-Минис-
терство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и 
градежништво, Потпрограма 3Л-Изградба на систем за 
водоснабдување-Сопиште и инфраструктурни објекти-
Крушево, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во 
износ од 49.243.000,00 денари, согласно Одлуката за 
распределба на средства за изградба на водоводна 
мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречисти-
телна 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 мес-
та во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка 
река, под број 41-152/1 од 09.01.2013 година и број 41-
9435/1 од 11.12.2013 година, да се исплатат неисплате-
ните средства од 2013 година на: 

    
ОПШТИНА КРУШЕВО  
-  За изградба на водоводна мрежа, сепарирана ка-

нализациона мрежа со пречистителна станица и стан-
бени улици во викенд зоната Вршник во општина Кру-
шево                                                   13.015.646,00 

 
ОПШТИНА СОПИШТЕ  
-За изградба на систем за снабдување со вода за пи-

ење за дел од населените места во општина Сопиште-
Регионален водовод Патишка река              8.390.534,00 

 
2. Остатокот од средстватата, утврдени во Буџетот 

на Република Македонија за 2014 година, Раздел 
130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 
3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 3Л-
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Изградба на систем за водоснабдување-Сопиште и ин-
фраструктурни објекти-Крушево, ставка 488-Капитал-
ни дотации до ЕЛС, во износ од 27.836.820,00 денари, 
се распределуваат на: 

    
ОПШТИНА КРУШЕВО  
-  За изградба на водоводна мрежа, сепарирана ка-

нализациона мрежа со пречистителна станица и стан-
бени улици во викенд зоната Вршник во општина Кру-
шево                                                   17.836.820,00 

 
ОПШТИНА СОПИШТЕ  
-За изградба на систем за снабдување со вода за пи-

ење за дел од населените места во општина Сопиште-
Регионален водовод Патишка река            10.000.000,00 

    
ВКУПНО:                                        49.243.000,00 
    
3. Средствата од точка 1 и точка 2 на оваа одлука се 

користат како учество на Република Македонија за из-
градба 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 водо-
вод Патишка река, без обврска за враќање. 

    
4. 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 во 2013 го-
дина. 

    
5. Исплатата на средствата од точка 2 на оваа одлу-

ка општина Крушево ќе ги користи врз основа на веќе 
склучен договор за јавна набавка за изградба на водо-
водна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пре-
чистителна станица и станбени улици во викенд зоната 
Вршник во општина Крушево. 

    
6. Исплатата на средствата од точка 2 на оваа одлу-

ка општина Сопиште треба да ги користи по склучува-
ње на повеќегодишен договор за јавна набавка, поради 
тоа што во развојниот Буџет на Министерството за 
транспорт и врски за 2015 година и 2016 година се пла-
нирани средства за изградба на систем за снабдување 
со вода за пиење за дел од населените места во општи-
на Сопиште-Регионален водовод Патишка река. 

    
7. 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 Министер-
ството за транспорт и врски. 

    
8. 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 28.11.2014 година.   

    
9. Исплата на средства од точка 2 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 сис-
тем за снабдување со вода за пиење за дел од населени-
те места во општина Сопиште-Регионален водовод Па-
тишка река, нема да се врши авансно.      

 10. Министерството за транспорт и врски за реали-
зираните буџетски средства ќе доставува извештај со 
финансиски показатели до Владата на Република Ма-
кедонија за изведените градежни работи во врска со из-
градба 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 водо-
вод Патишка река, при реализација на Одлуката.   

    
 11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-10701/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

96. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

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

НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за реализација на Стратешкиот план на 
Агенцијата за катастар на недвижности за 2014 година, 
со бр.01-23559/2, донесена на 31.12.2013 година, од 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности. 

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

 
Бр. 41-10773/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

97. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за поддршка 

на домашната музичка продукција („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 119/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈ НА ДОМАШ-
НАТА  ЗАБАВНА И НАРОДНА МУЗИКА ВО 2014  

ГОДИНА 
 
Вовед 
Со цел за поттикнување на развојот на домашната 

забавна и народна музика, Собранието на Република 
Македонија, во август 2013 год. го донесе Законoт  за 
поддршка  на домашната  музичка продукција (Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 119/2013). 

Согласно со членот 3 од Законот, носител на актив-
ностите за имплементација на Законот е Јавното прет-
пријатие Македонска радио-телевизија-Скопје, кое со 
средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат 
на конкурс секоја година ќе финансира создавање на 
200 нови композиции, од кои 150 се од областа на за-
бавната и народната музика и 50 се детски компози-
ции.  
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Средствата од Буџетот на Република Македонија ќе 
се користат врз основа на Програма за поттикнување 
на развојот на домашната забавна и народна музика, 
која на предлог на Министерството за култура, ја доне-
сува Владата на Република Македонија.  

ЈП Македонска радио-телевизија – Скопје ќе обја-
вува квартални конкурси во текот на годината и тоа во 
декември, април, јуни и септември на кои се врши из-
борот на композициите.  

ЈП Македонска радио-телевизија-Скопје, ќе финанси-
ра создавање нови композиции во следните категории: 

1. Категорија „таленти“ - 10 композиции годишно; 
2. Категорија „афирмиран изведувач“ - 20 компози-

ции годишно; 
3. Категорија „истакнат изведувач“ - 35 композиции  

годишно; 
4. Категорија „врвен изведувач“ - 37 композиции  

годишно; 
5. Категорија „ѕвезди“ - 28 композиции годишно; 
6. Категорија „композиции со кои се афирмираат 

семејните вредности во општеството или многудетните 
семејства“ - 10 композиции годишно; 

7. Категорија „композиции со кои се афирмира ис-
торијата на Македонија  - 10 композиции годишно и 

8. Категорија „детски композиции“ - 50 композиции  
годишно.  

Во категориите од точка 1 до точка 7, годишно ќе се 
финансираат по 75 композиции од областа на забавната 
музика и по 75 композиции од областа на народната му-
зика. При изборот за финансирање на композициите ќе се 
води сметка за соодветната и правичната застапеност на 
заедниците кои живеат во Република Македонија. 

 
Целите што се планираат да се постигнат  
Со донесување на Законот би се постигнале следни-

те цели: 
- Стимулирање на македонската забавна и народна 

продукција;  
- Достапност до културните вредности создавани и 

изведувани од автори и изведувачи од Република Ма-
кедонија и 

- Одговорност, јавност и отчетност во работењето и 
во користењето на буџетските средства. 

 
Средства за 2014 год. 
За примената на Закон за поддршка  на домашната  

музичка продукција (Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 119/2013) во 2014 година, се обезбеду-
ваат средства во Буџетот на Република Македонија за 
2014 год. на сметката на Министерството за култура 
180100042663712, во бруто износ од 31.488.000,00 де-
нари и тоа за : 

 
КОНКУРС I и II (месец декември 2013 год. и ап-

рил 2014 год.)  
- по основ на исплата на надомест на изведувачи на 

композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран изве-
дувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „компо-
зиции со кои се афирмираат семејните вредности во оп-
штеството или многудетните семејства“, „композиции со 
кои се афирмира историјата на Македонија“, „детски ком-
позиции“ како и композиции во изведба на „ѕвезди“ –  
средства во бруто износ од 14.796.900 денари 
(240.600евра) односно 7.398.450 денари (120.300 евра) по 
конкурс

1
 .  Средствата се наменети за реализација на 94 

композиции во сите категории на двата конкурси односно 
47 композиции по конкурс.   

- по основ исплата на надомест за членовите на ко-
мисијата која одлучува по доставените пријави на кон-
курсите, во износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за 
двата конкурси (за седум члена комисија).  

                            
1 Сите износи на надоместоци се изразени во бруто износ 

КОНКУРС III и IV (месец јуни и септември 2014 
год.)  

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на 
композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран из-
ведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, 
„композиции со кои се афирмираат семејните вреднос-
ти во општеството или многудетните семејства“, „ком-
позиции со кои се афирмира историјата на Македо-
нија“, „детски композиции“ како и композиции во из-
ведба на „ѕвезди“ –16.691.100 денари (271.400 евра) од-
носно 8.345.550 денари (135.700 евра) по конкурс.  
Средствата се наменети за реализација на 106 компози-
ции во сите категории за двата конкурси односно 53 
композиции по конкурс.   

- по основ исплата на надомест за членовите на ко-
мисијата која одлучува по доставените пријави на кон-
курсите, во износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за 
двата конкурси (за седум члена комисија).  

 
Износи на средства со кои ќе се финансираат 

композициите 
Kомпозиции избрани на конкурсот во категориите 

„таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведу-
вач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афир-
мираат семејните вредности во општеството или мно-
гудетните семејства“ и „композиции со кои се афирми-
ра историјата на Македонија“  ќе се финансираат со 
средства во износ од 3000 евра, од кои 1500 евра се за 
создавање на композицијата и за изработка на аудиоза-
пис на композицијата, а 1500 евра се за изработка на 
видеозапис за композицијата. 

- Композиција од категоријата „детски компози-
ции“ ќе се финансира со средства во  износ од 400 евра 
наменети за создавање на композицијата и  изработка 
на аудиозапис за композицијата. 

- Композиција од категоријата „ѕвезди“ ќе се фи-
нансира со средства во износ од 4500 евра, од кои 3000 
евра се за создавање на композицијата и за изработка 
на аудиозапис на композицијата, а 1500 евра се за изра-
ботка на видеозапис за композицијата. 

На еден ист изведувач во текот на годината може да 
му бидат финансирани најмногу до три композиции. 
По исклучок, на еден ист изведувач од категоријата 
„ѕвезди“, во текот на годината може да му бидат под-
држани најмногу две композиции. 

  
Начин на користење на средствата 
За користење на средствата од оваа програма пот-

ребно е Јавното претпријатие Македонска радио-теле-
визија-Скопје по секој реализиран конкурс, да доставу-
ва до Министерството за култура  допис со извештај  и 
со финансиска документација, заради префрлување на 
средствата. 

 
Следење на реализацијата на Програмата 
Надзор над примената на одредбите од Законот и 

следење на реализацијата на Програмата за поттикну-
вање на развојот на домашната забавна и народна му-
зика врши Министерството за култура. 

 
Влегување во сила на Програмата  
Ова Програма  влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-7201/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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98. 
Врз основа на член 44 од Законот за извршување на 

Буџет на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
180/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
ВО 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

За поттикнување на рамномерен регионален развој 
на Република Македонија во 2014 година, во Буџетот 
на Република Македонија за 2014 година, Раздел 
280.01 - Биро за регионален развој, Потпрограма ОА - 
Рамномерен регионален развој, ставка 488 - Капитални 
дотации до ЕЛС, се утврдени средства во износ од 
60.243.000 денари. 

 
Член 2 

Средствата од членот 1 од оваа Програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

Вкупно денари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Средствата од членот 2 точка 1 од оваа Програма во 

износ од 2.100.000 денари ќе се користат за финансира-
ње на пренесените обврски од 2013 година (регионални 
проекти, проекти за развој на подрачјата со специфич-
ни развојни потреби и проекти за развој на селата) . 

 
Член 4 

Средствата од членот 2 точка 2 од оваа Програма во 
износ од 39.090.100 денари ќе се користат за финанси-
рање проекти на планските региони, врз основа на 
предложени проекти од советите на планските реги-
они. 

 
Член 5 

Средствата од членот 2 точка 3 од оваа Програма во 
износ од 11.168.600 денари ќе се користат за финанси-
рање проекти во подрачјата со специфични развојни 
потреби, определени со акт на Владата на Република 
Македонија. 

 
Член 6 

Средствата од членот 2 точка 4 од оваа Програма во 
износ од 5.584.300 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти за развој на селата. 

За користење на средствата од ставот 1 на овој член 
за одобрени проекти од општина со седиште во град, 
локалната самоуправа обезбедува учество од 50%.од 
вредноста на проектот. 

Одобрените проекти од членот 2 точка 4 од оваа 
Програма од општина со седиште во село немаат об-
врска за кофинансиорање на проектите. 

 
Член 7 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа Програма во 
износ од 2.000.000 денари ќе се користат за исплата на 
придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено 

осигурување за лицата кои имаат стекнато право на 
плаќање заклучно со 31.12.2007 година, согласно член 
71 од Законот за рамномерен регионален развој и исти-
те продолжуваат да го користат до остварувањето на 
правото на пензија согласно со закон. 

  
Член 8 

Средствата од членот 2 точка 6 од оваа Програма во 
износ од 300.000 денари ќе се користат за исплата на 
обврските за одобрените регреси на дел од камати по 
користени кредити заклучно со 31.12.2007 година сог-
ласно член 72 од Законот за рамномерен регионален 
развој и истата продолжува до завршувањето на отпла-
тата на кредитите. 

 
Член 9 

Средствата од член 2 точка 2. 3 и 4 од оваа Програ-
ма ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, це-
ли и приоритети на регионалниот развој во Република 
Македонија и дефинираните мерки, инструменти и фи-
нансиски и други средства за нивна реализација ут-
врдени со Стратегијата за регионален развој на Репуб-
лика Македонија, Програмата за развој на планските 
региони, стратешките документи на општините и под-
законските акти за спроведување на Законот за рамно-
мерен регионален развој. 

 
Член 10 

За средствата од член 2 точка 2, 3 и 4 од оваа Прог-
рама, на предлог на Советот за рамномерен регионален 
развој, Владата на Република Македонија донесува од-
луки за доделување на средства за финансирање на 
проекти за развој на планските региони, подрачјата со 
специфични развојни потреби и на селата. 

 
Член 11 

Следење на користењето на средствата за поттикну-
вање рамномерен регионален развој според оваа Прог-
рама ќе врши Министерството за локална самоуправа 
преку извештаи за реализација на проектите за кои се 
доделени финансиски средства подготвени од центрите 
за развој на планските региони и носителите на проек-
тите. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 41-8905/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

99. 
Врз оскова на член 36, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Сдужбен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013) и член 9-б од Законот за здравјето на растени-
јата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011 и 
69/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА  

ВО 2014 ГОДИНА 
 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на сред-
ствата, намената и начинот на нивното користење за 
функционирањето на фитосанитарната политика во 
2014 година. 
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II 
Средствата  за активностите од фитосанитарната политика во 2014 година се во износ од 2.600.000,00 де-

нари се обезбедуваат од: 
 

III 
Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе се користат за: 

 

IV 
Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 999.600,00 денари ќе се користат за: 

 

V 
Средствата од дел IV точка 1 од оваа програма ќе се користат за: 
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Средствата од дел IV точка 2 од оваа програма ќе се користат за: 
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Средствата од дел IV точка 3 од оваа програма ќе се користат за: 
 

Средствата од дел IV точка 4 од оваа програма ќе се користат за: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 22 - Бр. 7                                                                                     13 јануари 2014 
 

VI 
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 1.348.000,00 денари ќе се користат за: 

 

VII 
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 245.000,00 денари ќе се користат за: 

 
 

 

VIII 
Средствата од оваа програма ќе се исплатуваат со решение на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 
Реализирањето на средствата од дел VI точка 2 се врши врз основа на спроведена постапка од страна на 

комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на директо-
рот на Фитосанитарна управа. Намената на овие средства е доделување на стипендии/кофинансирања на 
студии од втор и трет циклус за вработени во фитосанитарниот систем од областа на фитомедицина, фито-
санитарна администрација, безбедност на храна и агрохемија.  

Максимален износ по апликант е 1.500 евра во денарска против вредност. 
Критериум за доделување на стипендија/кофинансирање на студии од втор циклус се: 
- просек од прв циклус на студии кој ќе се вреднува со максимум 10 бода,  
- оценка од процесот на оценувањата во последните две години како просечна оценка со максимум 4 бо-

да и  
- години на искуство во министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство вреднувани со 0,5 

бода по години на искуство, но не повеќе од 6 бода. 
Рок на пријавување 31.01.2014 година за уписната 2013/2014 и 15.11.2014 за уписната 2014/2015 година. 
Исплатата на средствата се врши на сметка на барателот по претходно склучен договор со министер-

ството.  
 

IX 
За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство - Фитосанитарна управа. 
X 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
        Бр. 41-9743/1-13                                                           Заменик на претседателот 
  8 јануари 2014 година                                                            на Владата на Република 
              Скопје                                                          Македонија, 

                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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100. 
Врз основа на член 32-а став (2) од Законот за ѓу-

бриња („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 110/07, 20/09, 17/2011, 148/11 и 69/13) Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
8.1.2014 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА 
СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТ-
РЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, 
КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА   

ЃУБРИЊАТА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
I 

Со оваа програма се спроведува мониторинг во об-
ласта на производството, преработката, складирањето, 
дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓу-
бриња, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата 
при увоз, извоз, транзит, како и при следење на проце-
сот во сите фази на производството и употребата и со-
образноста на ѓубрињата.  
 

II 
Средствата за реализација на оваа програма во из-

нос од 600.000 денари се утврдени во Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2014 година, раздел 14001-Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, Програма 5, Подпрограма 51, ставка 464. 
 

III 
Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе 

се користат за:  
1. Мониторинг контрола на производство на ѓубри-

њата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата 
на почвата, кој опфаќа следење на додавањето на сос-
тавните компоненти при производство на ѓубрињата, 
биостимулаторите и подобрувачите на својствата на 
почвата како и мерење и евидентирање на компоненти-
те на готовиот производ пред пакување како и испол-
нување на законските норми во зависност од намената 
на пазарот во износ од 100.000,00 денари; 

2. Мониторинг при увоз и внатрешен промет на ѓу-
бриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на 
почвата, кој опфаќа земање на мостри за следење на 
составните компоненти на минералните и органските 
ѓубриња, биостимулаторите и подобрувачите на свој-
ствата на почвата, како и исполнување на квалитет и 
сообразноста на компоненти со декларираните подато-
ци во износ од 300.000,00 денари; 

3. Мониторинг на употребата на ѓубрињата, биос-
тимулаторите и подобрувачите на својствата на почва-
та кој опфаќа употреба на минерални и органски ѓу-
бриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на 
почвата во зависност од параметрите од испитувањето 
на почвата и следење на начинот на апликација на ѓу-
брињата препорачаноста на видот на ѓубрето како и 
влијанијата врз развојот на растенијата во износ од 
200.000,00 денари. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и 
анализирани изнесува 98 мостри (производство 12, 
увоз 36 и употреба 50). 

 
IV 

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се 
користат за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се 
користат за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се 

користат за: 
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VII 
За реализација на оваа програма се грижи Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство - Фитосанитарна управа. 

Имплементацијата на мониторинг во областа на 
производството, преработката складирањето, дистри-
буцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, ка-
ко и контрола на квалитетот на ѓубрињата ја координи-
ра Фитосанитарната управа, лабораториските анализи 
ги спроведуваат давателите на јавни услуги - овластени 
лаборатории, а мострите ги зема Државниот инспекто-
рат за земјоделство. 
 

VIII 
Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма 

ќе се исплаќаат врз основа на решение на министерот 
за земјоделство шумарство и водостопанство, по прет-
ходно доставен извештај за спроведените активности. 

 
IX 

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

 
Бр. 41-9750/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
101. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 48/2010, 23/2011,  80/2012, 155/2012 и  
163/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе  

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на 

средствата потребни за финансирање на железничката 
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01 
Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА-
Инвестиции во железничката инфрструктура , катего-
рија 48 Капитални расходи ,на ставката 489-Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации 
средства во износ од 363.000.000,00 денари.  

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

 
1. Машинско регулирање на колосеци и свртници 

30.000.000,00 денари 
Машинско регулирање на 75 километри колосек и 

80 парчиња свртници заради подобрување на геомет-
риските параметри на колосекот т.е свртниците  во од-
нос на стабилност, смерот, надвишувањето и ширината 
на колосекот т.е свртниците со што се подобрува оп-
штата состојба на пругата и обезбедува сигурен и без-
беден железнички сообраќај и машинското планирање 
на 115 километри толчаник заради оформување на 
призмата на толчаникот по ранг и категорија на пруга. 

 
2. Одржување на горен строј 

                                                   53.000.000,00 денари  
Замена на дотраени дрвени и метални  елементи  и 

тоа: 
- замена на шини со нови на пругите: Табановци-

Скопје помеѓу ст. Романовци-Миладиновци со L од 
240м, Велес-Гевгелија помеѓу ст.Велес-Згрополци и 
ст.Неготино ( прооден колосек ) со L од 720м, и Велес-
Битола помеѓу ст. В.Антевски-Богомила со L од 320м 

- замена на колосечни прагови со нови на пругите: 
Табановци-Скопје помеѓу ст. Куманово и Скопје пат-
ничка  со количина од 500 парчиња , Скопје-Велес по-
меѓу ст. Зелениково и Велес со количина од 800 парчи-
ња и Велес-Гевгелија со количина од 700 парчиња 

- замена на комплет свртница со нова ( со граѓа ) во 
станица Велес   

- замена на нови метални делови на свртници ќе се 
изврши на свртниците на кои им се дотраени деловите 
од свртницата во свртување , на пругите Табановци-
Скопје, Скопски јазел, Скопје-Велес и Велес-Гевгелија;  

- замена на свртнички прагови со нови се планира 
да се изврши на пругите на  цела  територија на ЈП МЖ 
Инфраструктура со вкупна количина од  314,00 м ³  

- замена на мостовски прагови со нови  ќе се из-
врши на пругата Трубарево Отпремна-Драчево на мост 
и инудација со количина од 43.1558 м ³  

- замена на шини со половни  ќе се извршат на пру-
гите: Табановци-Скопје во должина од 1180м, Скопски 
железнички јазел во должина од 1970м ,Скопје-Велес 
во должина од 2232м  ,Велес-Гевгелија во должина од 
2600м  и  Велес-Битола во должина од 2276м . 

- замена на прагови  со половни ќе се извршат рач-
но на пругите : Табановци-Скопје со количина од 1500 
парчиња, Скопје-Велес со количина од 2500 парчиња, 
Скопски железнички јазел со количина од 500 пар-
чиња, Велес-Гевгеалија со количина од 2000 парчиња, 
Велес-Битола со количина од 1500 парчиња 

- машинска измена на прагови  со половни  ќе се из-
врши на пругата Скопје-Велес со количина од 1000 
парчиња 

За сите горе наведени позиции од одржување на го-
рен строј ќе се користи механизација (ТМД и Грајфе-
ри). 

 
3. Одржување на долен строј 

                                            30.000.000,00 денари 
Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна 

страна, чистење на одводни  штитни канали и  про-
пусти, чистење на снег и отпаден матерјал, рачно и  ма-
шински со машина ровокопач Вениери  и машина грај-
фер Геисмар КГТВ кои ќе се вршат на пругите Таба-
новци-Скопје и Скопје –Велес. Со оваа позиција се 
обезбедува видливост на пругата и светлосната сигна-
лизација  како и слободен проток на водата по штитни-
те и одводни канали и пропусти. 

     
4. Одржување на електротехнички постројки                             

44.000.000,00 денари 
Одржување на сигнално сигурносните постројки, 

телекомуникациони,енергетски и постројки за елек-
тровлеча.   

- Сигнално сигурносни постројки на патни премини 
(релејни групи, акумулатори, исправувачи, надвореш-
ни елементи-електронски контакти, механички кон-
такти, друмски сигнали со опрема, замена на оштетени 
полубраници, поставни справи за полубраници и 
друго). 

- Станични сигнално сигурносни постројки, (релеј-
ни групи, напојни елементи, батериски претварачи, 
фреквентни претварачи, акумулаторски батерии,  над-
ворешни елементи на сигнално сигурносните построј-
ки – сигнали со опрема, шински глави, поставни спра-
ви за свртници, и друго).  

- Сигнално сигурносни постројки на АПБ (релејни 
групи, исправувачи, акумулатори, надворешни елемен-
ти на станичната сигнално сигурносна постројка-при-
гушници,намотки од пригушници,сервисирање на ме-
ханичките нагазни контакти, свртнички справи и 
друго). 
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- Телекомуникациони постројки (бакарни и оптич-
ки кабли, пружна телефонија; телефонски централи, 
високофреквентни уреди; мултиплекс уреди со прис-
тапна опрема IP PBX и мрежна опрема, радиостаници-
фиксни и рачни, видео надзор, IP телефонија),  

- Енергетски постројки (10 KV трафостаници, енер-
гетски инсталации, дизел агрегати и  друго).  

- Постројки за електровлеча (контактна мрежа 25 
KV; 50 Hz, високонапонски прекинувачи за струјна 
заштита, струјна заштита, трансформатори и друго). 

  
5. Набавка на дизел агрегат                                                                 

12.000.000,00 денари 
Дизел агрегатите кои се дел од сигнално сигурнос-

ните постројки како резервно напојување се стари по-
веќе од 30 год. Одржувањето е скапо и отежнато пора-
ди немање на делови,  Дизелите треба постепено да се 
заменуваат со нови за кои ќе има и техничка подршка и 
ќе го поевтинат одржувањето.  

Замената ќе се реализира во четири станици каде 
дизелите се најоптоварени заради честите  варијација 
на напонот од дистрибутивната мрежа . 

 
6. Набавка на  25 kV Вакумски прекидачи                                             

4.500.000,00 денари 
Вакумските прекидачи ќе ги заменат малкумасле-

ните прекидачи кои се во употреба во енергетско влеч-
ните подстаници на КМ 25 KV 50 Hz, и се со стара тех-
нологија со доста полоши карактеристики. Кај масле-
ните прекидачи после 12-15 исклучувања од куси 
врски треба да се менува маслото. Гасењето на лакот е 
со масло а не со вакум. 

Вакумските прекидачи се со помали димензии, поб-
рзи, доверливи, поекономични,  со подолг век на тра-
ење, , беспрекорни во функционирањето, и се со 14000 
исклучувања на куса врска без ревизија и ремонт. 

 
7. Набавка и инсталација на нумерички дифе-

ренцијални релеа                           2.500.000,00 денари 
Опремување на две трафостаници на КМ (ЕВП за 

заштита на монофазни трансформатори за напојување 
на контактниот вод). Инвестицијата е  со набавка и 
инсталација на нумерички диференцијални релиња за 
заштита на трансформатори 110 Кв/25 Кв. 

 
8. ДДВ за ремонт на коридор 10                                                          

55.000.000,00 денари 
Продолжување на ремонтот на коридор 10 во дол-

жина од 52 км.Работите се финансираат со кредит на 
ЕБРД. Овие средства се наменети за исплата на об-
врската по основ на ДДВ. 

 
9. ДДВ за изградба на пруга Куманово-Бељаковци                   

66.000.000,00 денари 
Отпочнување на работите за рехабилитација на 

пругата Куманово –Бељаковци финансиран по пат на 
заем од Европска банка за обнова и развој. Овие сред-
ства се наменети за исплата на обврските по основ на 
ДДВ.  

 
10. Екпропријација на пруга Куманово-Бељаковци                

50.000.000,00 денари 
За отпочнување на работите за рехабилитација на 

пругата Куманово –Бељаковци потребно е со средства-
та од програмата да се изврши експропријација на зам-
јиштето по изработениот основен  проект, изработени-
от елаборат за експропријација и извршената проценка. 

11. Екпропријација на пруга Битола –Кременица                    
6.000.000,00 денари 

За отпочнување на работите за рехабилитација на 
пругата Битола –Кременица потребно е со средствата 
од програмата да се изврши експропријација на зам-
јиштето по изработениот основен  проект, т.е од изра-
ботениот елаборат за експропријација. 

 
12. Консултантски услуги и ревизија на проекти                        

10.000.000,00 денари 
Овие средства од програмата ќе бидат за исплата  

на консултантски услуги, ревизија на проекти и изра-
ботка на тендерска документација за проектирање,над-
зор и градба. 

 
3.  Оваа програма влегува во сила наредниот ден од  

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

 
Бр. 41-10248/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

102. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија”, бр. 
180/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе  

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ  
УЧИЛИШТА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Финансирањето на училишните објекти од сред-

ното образование се врши согласно член 111 од Зако-
нот за средното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08; 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,  
51/11, 6/12, 100/12 и 24/13).  

Со оваа програма се планира: завршување на град-
бите и реконструкциите на отпочнатите училишни об-
јекти, отпочнување на нови градби, доградби, рекон-
струкции, санации; исплата на средства задржани по 
основ на депозит;  обезбедување на стручно технички 
надзор во процесот на градежните активности, изра-
ботка на техничка документација и ревизија на доку-
ментација за училишните објекти, во рамките на  обез-
бедените средства во Буџетот на Република Македони-
ја за 2014 и врз основа на одредбите од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2014 година.  

Средствата за реализација на оваа програма се обез-
бедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 
година, на Раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука, Потпрограма ТГ – Изградба и реконструк-
ција на средни училишта, ставка 482, во вкупен износ 
од 77.000.000 денари. 

 
Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТГ – 
Изградба и реконструкција на средни училишта: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

        Бр. 41-10495/1-13                                                   Заменик на претседателот 

  8 јануари 2014 година                                                     на Владата на Република 

             Скопје                                                         Македонија, 

                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________________ 

 

103. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 

година („Службен весник на Република Македонија”, бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА  2014 ГОДИНА 

 

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 162 од За-

конот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08; 33/10; 116/10; 

156/10; 18/11; 51/11; 6/12;100/12; 24/13).  

Со оваа програма се планира: завршување на градбите и реконструкциите на отпочнатите училишни 

објекти, отпочнување на нови градби, доградби, реконструкции, санации; исплата на средства задржани 

по основ на депозит;  обезбедување на стручно технички надзор во процесот на градежните активности, 

изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти, во рамките на  

обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 и врз основа на одредбите од Законот 

за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година.  

Средствата за реализација на оваа програма се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 

2014 година, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТА – Изградба и ре-

конструкција на основни училишта, ставка 482, во вкупен износ од 186.102.000 денари. 

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТА 

– Изградба и реконструкција на основни училишта: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
      Бр. 41-10496/1-13                                                        Заменик на претседателот 
  8 јануари 2014 година                                                     на Владата на Република 
               Скопје                                                        Македонија, 

                                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________________ 

104. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” 

број 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011 и 15/2013) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА 
  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2014 година е изготвена 

согласно Законот за ученичкиот стандард и Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2014 година. 

Финансирањето на ученичките домови се врши согласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-
дард („Службен весник на Република Македонија” број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11 и 15/13). 

Во Република Македонија постојат 18 ученички домови, од кои четири ученички домови се наменети за 
ученици со посебни образовни потреби и тоа за ученици: со оштетен вид, со оштетен слух и говор и учени-
ци со пречки во развојот. 

Сместувањето и исхраната на учениците во ученичките домови е организирано според Правилникот за 
начинот и постапката за прием на ученици во јавните ученички домови („Службен весник на Република 
Македонија” број 55/10 и 49/11). 

Во ученичките домови во Република Македонија сместување и исхрана користат околу 2.700 ученици. 
Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, за еден 
ученик од средното образование е 7.500 денари, за најмногу 10 месеци во годината. 

Со Програмата, опфатени се следните видови на стипендии за ученици и тоа: 
- стипендии за талентирани ученици-спортисти од средното образование со месечна стипендија од 2.200 

денари за девет месеци во учебната година; 
- стипендии за талентирани ученици од средното образование со месечна стипендија од 2.200 денари за 

девет месеци во учебната година; 
- стипендии за ученици со посебни потреби од средното образование во износ од 2.000 денари за девет 

месеци во годината; 
- стипендии за социјална поддршка на ученици од средното образование во износ од 1.500 денари за де-

вет месеци во годината;  
- стипендии за ученици-деца без родители од средното образование во износ од 2.000 денари за девет 

месеци во годината; 
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- стипендии за талентирани ученици-спортисти од 
средното образование со месечна стипендија од 2.700 
денари за девет месеци во учебната година; 

- стипендии за талентирани ученици од средното 
образование со месечна стипендија од 2.700 денари за 
девет месеци во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби од 
средното образование во износ од 2.500 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици од 
средното образование во износ од 2.000 денари за де-
вет месеци во годината;  

- стипендии за ученици-деца без родители од сред-
ното образование во износ од 2.500 денари за девет ме-
сеци во годината; 

- стипендии за ученици-деца на бранителите од 
средното образование, кои се доделуваат согласно За-
конот за посебните права на припадниците на безбед-
носните сили на Република Македонија и на членовите 
на нивните семејства (“Службен весник на Република 
Македонија” број 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ 
на потпишани договори со Министерството за образо-
вание и наука и добиваат износ од 2.200 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за ученици-деца на починатите припад-
ници на АРМ во хеликоптерската несреќа, која се слу-
чи на 12.01.2008 година, по основ на потпишани дого-
вори со Министерството за образование и наука во из-
нос од 2.200 денари за девет месеци во годината; 

- стипендии за ученици од средното образование 
кои реализираат наставни програми од угостителско-
туристичка во износ од 2.000 денари за девет месеци во 
годината и 

- стипендии по други основи по основ на потпиша-
ни договори со Министерството за образование и на-
ука. 

Со Потпрограмата 50 – Ученички стандард соглас-
но расположивите средства за 2014 година се планира-
ат културно-забавни, спортско-рекреативни и други ак-
тивности. 

Во Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички 
домови, се планираат санациони зафати кај дел од уче-
ничките домови.  

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година, вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Потпрограма 50 – Ученички стандард и 
Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички до-
мови, се следните: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-10497/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

105. 
Врз основа на член 96 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013 и 147/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, од-
ржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 
ЗА 2014 ГОДИНА 

  
I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.180/13), Раздел 14001 - Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шу-
марство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски 
средства, се утврдува изворот и износот на средствата, 
видот и обемот на работите и мерките кои ќе се фина-
нансираат, извршителите на работите, како и начинот 
на користење на средствата за извршени работи во 
2014 година. 

 
II 

За извршување на работите и мерките од дел I на 
оваа програма, се утврдува изворот и износот на сред-
ствата и тоа од: 

 
 
 
 

 
 

III 
Средствата од делот II на оваа програма во износ од 

9.000.000,00 денари ќе се користат за следните ра-
боти/мерки: 
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1. Пошумување на голините и ерозивните земјишта 
со садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата,  ќе се 
врши првенствено на локации со поголема површина и 
кои се во состав или во непосредна близина на по-
стоечките шуми, а пошумување на голините и ерозив-
ните земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 од 
табелата,  ќе се врши на локации кои се поголеми од 
0,50 ха.  

2. Нега со прореди од точка 2 од табелата, ќе се 
врши во шумски култури, насади подигнати со пошу-
мување и на пренаменети природно пошумени пов-
ршини до 30-годишна возраст. 

За реализација на работите од точките 1 и 2 од табе-
лата, извршителите на работите доставуваат до Минис-
терството  за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство за секоја работа посебна оперативно - стручна 
програма,  во која се наведуваат основните податоци за 
локалитетот и подетални податоци за обемот и видот 
на работата, техниката, времето на реализација на ра-
ботите и други важни податоци.     

3. Садниците за пошумување од точка 3 од табе-
лата, ќе се користат за пошумување на сечишта соглас-
но Одобрението за сеча на шуми во приватна сосптве-
ност издадено од надлежен орган, како и за пошумува-
ње на површини помали од 0,50 ха (голини, напуштено 
земјоделско земјиште и сл). Садниците ќе се обезбедат 
од ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, а ќе ги распреде-
лува Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство преку подрачните единици.  

4. Превентивна заштита на шумите и шумските 
култури од потенцијални штетници кои можат да заг-
розат поголеми шумски простори од точка 4 од табе-
лата, ќе се врши преку организирана Извештајно дијаг-
нозно прогнозна служба (ИДП служба) за шумите во 
Република Македонија и преку следење на состојбата 
на шумите на биоиндикаторските точки поставени на 
16 километарска мрежа на територијата на Република 
Македонија. Шумарскиот Факултетот – Скопје, до Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, ќе достави Извештај за здравствената состојба 
на шумите во Република Македонија за 2013 година со 
предлог мерки  и  Извештај за здравствената состојба 
на шумите на биоиндикаторските точки на територија-
та на Република Македонија за 2013 година.   

5. Средствата од точка 5 од табелата, ќе се користат 
за објавување и печатење на инструкциите, протоко-
лите, плановите, материјалите за обука, насоките и 
други материјали од областа на управувањето со пожа-
ри на отворен простор како и за техничко одржување и 
хостирање на веб страницата на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство за подига-
ње на јавната свест за заштита на шумите од пожари. 

6. Средствата за неизмирени обврски од точка 6 од 
табелата, ќе се користат за исплата на извршените ра-
боти согласно Програмата за проширена репродукција 
на шумите за 2013 година. 

7. Средствата од точка 7 од табелата ќе се користат 
за учество на конгреси, советувања, семинари, симпо-
зиуми, билатерални, мултилатерални и други средби, 
како и за обуки од областа на шумарството кои се во 
функција на стручно унапредување и осовременување 
на програмските активности, за материјално - технички 
средства за имплементирање на активностите предви-
дени со програмата. 

 
IV 

Исплатата на средствата за реализација на работите 
од дел III, точки 1, 2 и 4  на оваа програма, ќе се врши 
врз основа на склучени договори помеѓу Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
извршителите на работите.    

Исплата на средствата од дел III точка 3 на оваа 
програма, ќе се врши врз основа на список на лица кои 
подигнале садници и приложени копии од испратници 
за подигнати садници од ЈП „Македонски шуми“- 
Скопје. 

Исплатата на средствата од дел III точка 5 на оваа 
програма, ќе се врши со јавна набавка. 

Исплатата на средствата од дел III точка 6 на оваа 
програма, ќе се врши врз основа на склучените догово-
ри по Програмата за проширена репродукција на шу-
мите за 2013 година помеѓу Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и извршителите 
на работите. 

Исплатата на средствата од дел III точка 7 на оваа 
програма, ќе се врши врз основа на решение од минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
V 

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

 
Бр. 41-10550/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

106. 
Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 
89/08, 171/10, 53/11 и 69/13), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на  8.1.2014 година,  
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2014 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се спроведува контролата над 

производството на сертифициран семенски и саден ма-
теријал, воведување во трговија на нови домашни и 
странски сорти на земјоделски растенија, создавање ус-
лови за чување и одржување на семенски и саден мате-
ријал, заштита на селекционерските права и изработка 
на подзаконски акти од областа на семето и садниот 
материјал и нивно усогласување со ЕУ законодав-
ството. 

 
II 

Средствата од оваа програма во износ од 
4.000.000,00 денари се обезбедуваат од:                                             

                      
 
 
 
 
                    

III 
Средствата утврдени во дел  II на оваа програма ќе 

се користат за: 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Стр. 30 - Бр. 7                                                                                     13 јануари 2014 
 

IV 
(1)Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма 

во износ од 1.073.500,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Средствата од дел III точка 2 на оваа програма 

во износ од 1.050.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Средствата од дел III точка 3 на оваа програма 

во износ од  1.300.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Средствата од дел III точка 4 на оваа програма 

во износ од 576.500,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V 
 Исплатата на средствата од оваа програма го врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. 

    Правата и обврските на корисниците на средства-
та по оваа програма од дел III се утврдуваат на следни-
от начин: 

a) со договор што го склучува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство со правно лице 
за намените од дел IV став 1 алинеја 4, став 3 алинеја 1 
и став 4 алинеи 1, 2 и 3 од оваа програма;  и 

б) со решение на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство за намените од  дел IV став 1 
алинеи  1, 2, 3, 5, 6 и 7, став 2 алинеи 1, 2, 3 и 4  и став 
3 алинеја 2 од оваа програма.  

      Средствата од дел IV став 2 алинеа 4 и став 3 
алинеа 2 за реализација на студиски посети и обуки во 
2014 година ќе бидат од следните модули:  

- Постапки и методи за посебно испитување на сор-
тата, начинот и постапката на подготвување на Листата 
на препорачани сорти на земјоделски растенија; 

- Процедури за сертификација на семенски и саден 
материјал на земјоделски растенија; 

- Постапки и методи за испитување на различноста, 
еднообразноста и стабилноста (DUS – тест) на сорти 
кај земјоделските растенија;  

- Функционирање на Ген-банките во регионот и во 
една земја членка на Европската унија и 

- Начинот и постапката на заштита на автохтоните 
сорти на земјоделски растенија. 

 
VI 

Средствата од оваа програма се неповратни. 
 
 

VII 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,,Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 41-10554/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

107. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008, 115/2008, 
10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на  8.01.2014 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ 
КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА 

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за распределба на средства 
од Буџетот на Република Македонија за 2014 година- 
потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  ставка 464 – 
Разни трансфери, наменети за надоместување на дел од 
трошоците за купени и вградени сончеви термални ко-
лекторски системи во домаќинствата за 2014 година. 

  
II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-
нос од 6.000.000, 00 денари ќе се користат за надомес-
тување на дел од трошоците за купени и вградени сон-
чеви термални колекторски системи во домаќинствата 
до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска про-
тиввредност по домаќинство за 2014 година.  

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги 
распоредува Министерството за економија. 

 
III 

Надоместокот на дел од средствата за купени сон-
чеви термални колекторски системи ќе го остварат са-
мо лицата кои: 
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- имаат купено и вградено во своите домови колектор-
ски систем по денот на објавувањето на Јавниот оглас до 
завршување на Јавниот оглас од дел IV на оваа програма, 
што се докажува со документација од став 2 на овој дел.  

- го немаат  искористено правото на поврат на дел 
од средствата за обезбедување и вградување на сонче-
ви термални колекторски системи во својот дом врз ос-
нова на претходните јавни огласи на Министерството 
за економија за надоместување на дел од трошоците за 
купени и вградени сончеви термални колекторски систе-
ми објавени во 2007, 2009, 2011, 2012 и 2013 година, што 
се докажува со документација од став 2 на овој дел. 

За надоместување на дел од трошоците и докажува-
ње дека условите од став 1 на овој дел се исплонети, 
барателот до Министерството за економија ги доставу-
ва следните документи: 

1. пополнет образец за барање (кој во себе содржи из-
јава дека барателот го нема искористено правото на пов-
рат на дел од средствата за обезбедување и вградување на 
сончев термален колекторски систем врз основа на прет-
ходните Јавни огласи на Министерството за економија во 
2007,  2009, 2011, 2012 и 2013 година). Образецот на бара-
њето може да се подигне во архивата на Министерството 
за економија или да се обезбеди преку интернет страната 
на министерството: www.economy.gov.mk, 

2. доказ во оригинал дека е извршено купувањето 
на сончев термален колекторски систем,  и тоа: 

- фискална сметка, или  
- фактура со извод од деловна банка по денот на об-

јавувањето на огласот. 
Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоците за вградувањето на соларниот 
колектор (фискална сметка или фактура со извод од де-
ловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), 
истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување 
на надоместокот на дел од трошоците за купени и вгра-
дени сончеви термални колектори. 

Едно лице може да поднесе само едно барање за до-
бивање на надоместок. 

 
IV 

За спроведување на транспарентна постапка при 
добивање надомест на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи во 
домаќинствата, доделувањето на средствата ќе се одви-
ва на следниот начин: 

1. Министерството за економија со цел за стимулирање 
на користењето на сончевата енергија во Република Маке-
донија од сончеви термални колекторски системи, во месец 
јануари ќе распише јавен оглас во три дневни весници и ис-
тиот ќе биде отворен до 31 мај 2014 година.  

2. За времетраење на огласот, најмалку два пати ќе 
има известување за јавноста. 

3. На 7 јуни 2014 година ќе се одржи јавно извлекува-
ње на лицата кои ќе го остварат правото на надомест на 
дел од трошоците направени за купен и вграден соларен 
колектор. За времето и местото на извлекувањето Минис-
терството за економија ќе даде соопштение кое ќе биде 
објавено во три дневни весници и на национална телеви-
зија со кое сите баратели ќе бидат поканети на јавниот 
настан. Секој барател кој  има доставено барање за надо-
местување на дел од трошоците има право доколку сака 
да присуствува на јавното извлекување. 

4. За спроведување на активностите за реализација 
на оваа програма министерот за економија ќе формира 
пет комисии кои ќе бидат составени од три члена и нив-
ни заменици. Комисиите по пристигнувањето на сите 
барања за надомест на дел од трошоците доставени за 
времетраењето на јавниот оглас односно најдоцна до 31 
мај 2014, со записник ќе го  утврдат точниот број на 
пристигнати барања. Пристигнатите коверти во присус-
тво на сите членови на комисиите ќе бидат ставени во 
унифицирани коверти на Министерството за економија. 

5. Извлекувањето од точка 3 на овој дел од програ-
мата ќе се одвива на следниот начин:  

- извлекувањето ќе биде снимено и за истото Ми-
нистерството за економија ќе има видеозапис и секој 
заинтересиран барател има право да побара увид во ви-
деозаписот од извлекувањето за што треба да достави 
писмено барање до Министерството за економија. 

- унифицираните коверти во присуство на сите чле-
нови на комисиите ќе се стават во посебен сад. 

- лицето кое го врши извлекувањето, секој извлечен 
коверт го предава на една од Комисиите. 

- претседателот на секоја одделна комисија го сооп-
штува името на барателот, по што комисијата приста-
пува кон проверка на документите доставени од страна 
на барателот и соопштува дали барањето е во соглас-
ност односно не е во согласност со условите и барања-
та од оваа програма.  

- за времетрање на извлекувањето ќе се составува листа 
која ќе содржи податоци за извлечениот барател, за износот 
на надоместокот и за персоналниот данок на добивка.   

- во оној момент кога ќе се извлечат барателите чиј 
збир на износот на надоместоци и на износот на персо-
налниот данок ги ангажира средствата наменети за 
оваа намена, ќе заврши извлекувањето на барателите 
кои имаат комплетна и уредна документација,  по што 
ќе следи отварање на ковертите и читање на имињата и 
презимињата на останатите подносители.   

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и 
комплетна документација за времетраењето на извле-
кувањето ќе биде достапна на видеобим на местото на 
извлекувањето 

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и 
комплетна документација ќе биде објавена на веб стра-
ната на Министерството за економија најдоцна во рок 
од десет дена од денот на извлекувањето. 

6. Избраните лица кои немаат уредна и комплетна до-
кументација нема да го остварат правото на надомест. 

 
V 

Министерството за економија, пред објавувањето на 
листата на баратели од дел IV на оваа Програма, ќе ги 
провери извлечените баратели кои имаат уредна и ком-
плетна документација дали го искористиле правото на 
поврат на дел од средствата врз основа на претходните 
јавни огласи на Министерството за економија за надомес-
тување на дел од трошоците за купени и вградени сонче-
ви термални колекторски системи објавени во 2007, 2009, 
2011, 2012 и 2013 година. Доколку се констатира дека не-
кои од извлечените баратели кои имаат комплетна и уред-
на документација веќе го искористиле правото на надо-
мест, истите нема да бидат објавени на листата на барате-
ли од дел IV на оваа Програма и нема да го остварат пра-
вото на надомест за 2014 година.  

Министерството за економија по објавувањето на 
листата на баратели од дел IV на оваа Програма во рок 
не подолг од четири месеци од денот на извлекувањето 
по случаен избор ќе направи увид на лице место во 100 
домаќинствата и доколку констатира дека соларниот 
термален колектор не е инсталиран во тој случај извле-
чениот барател кој има комплетна и уредна документа-
ција нема да го оствари правото на надоместок.  

Средствата наменети за извлечените баратели кои 
имаат комплетна и уредна документација за кои по из-
вршената проверка ќе се констатира дека веќе го иско-
ристиле правото на надомест во 2007, 2009, 2011, 2012 
и 2013 година како и средствата за барателите за кои 
по извршениот увид на лице место се констатира дека 
соларниот термален колектор не е инсталиран ќе се 
вратат во Буџетот на Република Македонија. 

По завршувањето на увидот на лице место, Минис-
терството за економија ќе изготви финална листа на ба-
ратели кои го остваруваат правото на надомест на дел 
од средствата за купени и врадени сончеви термални 
колектроски системи во домаќинствата за 2014 година, 
по што ќе следи исплатата на средствата.  
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VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-10607/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

108. 
Врз основа на член 172 став (4) од Законот за жи-

вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 
83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012 и 
93/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се утврдува намената и се доделу-
ваат средства за финансирање, кофинансирање и реа-
лизирање на програми, проекти и други активности од 
областа на животната средина за 2014 година. 

 
Член 2 

(1) Средствата за реализирање на Програмата за ин-
вестирање во животната средина (во натамошниот 
текст: Програма) се обезбедуваат од надоместоците ут-
врдени со член 162 од Законот за животна средина, во 
износ од  122.800.000,00  денари. 

(2) Средствата од став (1) на овој член ќе се доделува-
ат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спро-
ведува Министерството за животна средина и просторно 
планирање, согласно Законот за животна средина. Дел од 
средствата ќе се наменат за кофинансирање на тековни 
проекти од областа животна средина. 

 
Член 3 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање.  

 
Член 4 

Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма се 
распоредуваат за следните намени: 

1. Изработка на техничка документација и реализи-
рање на проекти и активности за заштита, зачувување 
и подобрување на квалитетот на водите во износ од 
31.000.000,00 денари; 

2. Реализирање на проекти и активности за заштита 
на природата и биолошката разновидност во износ од 
5.000.000,00 денари; 

3. Реализирање на проекти и активности за подига-
ње на јавната свест,  едукација  и обука во областа на 
животната средина во износ од 8.000.000,00 денари; 

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-
војни студии, програми, проекти  и други слични ак-
тивности за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата во износ од 8.000.000,00 денари; 

5. Поддршка на проекти и активности на невлади-
ните организации формирани заради заштита на жи-
вотната средина во износ од 8.000.000,00 денари;  

6. Кофинансирање на Проект за јакнење на инсти-
туционални капацитети на ЕЛС преку изработка на оп-
штински стратегии за животната средина и климатски-
те промени во износ од 6.000.000,00 денари; 

7. Кофинансирање на тековни проекти од областа 
животна средина во износ од 23.000.000,00 денари; 

8. Реализација на проекти и активности одобрени 
согласно Програмата за инвестирање за 2013 год во из-
нос од 30.000.000,00 денари и 

9. Трошоци за спроведување на програмата во из-
нос од 3.800.000,00 денари. 

Член 5 
(1) Средствата од членот 2 став (1) на оваа програ-

ма врз основа на поднесена и одобрена апликација мо-
жат да се користат од следните субјекти: 

1) Oпштини или здружeнија на општини, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје можат да користат 
средства за намени од член 4 точка 1 на оваа програма; 

2) Правни и физички лица можат да користат средства  
за намени од член 4  точки  3 и 4  на оваа програма; 

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

4) Невладини организации формирани за заштита 
на животната средина можат да користат средства за 
намените од член 4 точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма. 

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа 
програма е во согласност со Законот за контрола на 
државна помош.  

(3) Средствата од членот 4, точка 6 на оваа програ-
ма ќе се реализираат со потпишување на Договор за ко-
финансирање.  

 
Член 6 

Со средствата од оваа програма можат да бидат фи-
нансирани сите видови на трошоци за реализација на 
програми, проекти и други активности од областа на 
животната средина, освен за: 

1) Закуп на земјиште; 
2) Закуп  на постојни згради; 
3) Трошоци направени пред 1 јануари 2014година; 
4) Трошоци направени за да се покријат платите на 

вработените кои работат кај корисникот на средствата; 
5) Трошоци за подготовка на Формуларот за апли-

цирање за добивање средства од Програмата; 
6) Општи и административни трошоци на апликантот; 
7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски 

операции, и останати чисто финансиски трошоци;  
8) Законските обврски, казни и пенали и 
9) Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а  кои не се поврзани со обуката на персо-
налот или пробното тестирање.  

 
Член 7 

Исплатата на средствата од член 2 став (1) на оваа 
програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање и корисникот. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-10647/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

109. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМ-
НИШТВО ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I. 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за конкурентност, иновации и  претприемништво 
вкупен износ од 15.690.000,00 ( петнаесет милиони и 
шестотини и деведесет илјади) денари и тоа: 
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- 12.390.000,00 (дванаест милиони и триста и деве-
десет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година,  - Потпрограма ДГ–
Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, 
ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на мали 
и средни претпријатија; 

- 1.700.000,00 (еден милион и седумстотини илјади) 
денари, обезбедени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2014 година, – Потпрограма 11 – Индустриска 
политика, сметка 637, ставки 462 и 464, наменети за 
имплементација на мерки од Индустриската политика 
на Република Македонија 2009-2020; и  

- 1.600.000,00 (еден милион и шестстотини илјади) де-
нари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 
2014 година, – Потпрограма 11 – Индустриска политика, 
сметка 637, ставка 462,  наменети за поддршка и развој на 
кластерското здружување во Република Македонија. 

Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги 
распоредува Министерството за економија.  

 
II. 

Програмата се состои од мерки во следните области: 
 

А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 
За мерките од областа А. Поддршка и развој на ма-

ли и средни претпријатија  се наменети средства во из-
нос од 12.390.000,00 (дванаест милиони и триста и де-
ведесет илјади) денари и тоа за: 

 
МЕРКА 1. Поддршка на занаетчиството во Р.Маке-

донија во вкупен износ од 1.300.000,00 денари  преку 
следните мерки: 

 
1.1. Поддршка на автентични занаети во вкупен из-

нос од 600.000,00 денари.  
 
Предмет на мерката е субвенционирање на занает-

чии и вршители на занаетчиска дејност државјани на 
Република Македонија  преку кофинансирање до 60% 
од докажаните трошоци но не повеќе од 100.000 де-
нари, направени за следните активности:  

- Набавка на опрема и алати; 
- Уредување и подобрување на деловниот простор;  
- Дизајн на производ; и 
- Стручно оспособување на занаетчиите. 
 
1.2. Поддршка на Занаетчиско производство и Зана-

етчиски услуги во вкупен износ од 700.000,00 денари 
 
Предмет на мерката е субвенционирање на занает-

чии и вршители на занаетчиска дејност државјани на 
Република Македонија  преку кофинансирање до 60% 
од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 де-
нари, направени за следните активности:  

- Набавка на опрема и алати; 
- Уредување и подобрување на деловниот простор;  
- Изработка на визуелен идентитет на произво-

дот/услугата (веб страна, дизајн на логотип, рекламен 
материјал ); 

- Дизајн на производ; и  
- Надоместување на трошоци за здобивање со  Мај-

сторска титула. 
 
МЕРКА 2. Надоместување на дел од трошоците на 

деловните субјекти за сертификација на системи за 
квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 
300.000,00 денари. 

 
Предмет на мерката е надоместување на дел од тро-

шоците на деловните субјекти за сертификација на сис-
теми за квалитет според ISO стандарди  и тоа  60% од 
докажаните трошоци на деловните субјекти, но не по-
веќе од 60.000 денари поединечно за секој деловен суб-
јект – барател на средствата. 

МЕРКА 3. Финансиска поддршка за тренинг на 
НАССР тим за воведување, одржување и модификаци-
ја на НАССР систем во вкупен износ од 200.000,00 де-
нари. 

 
Предмет на мерката е финансиска поддршка  за тре-

нинг на HACCP тим, за воведување, одржување и мо-
дификација на HACCP систем, за обука до две лица од 
деловниот субјект, при што за секое обучено лице ќе се 
доделат до 20.000 денари. 

 
МЕРКА 4. Финансиска поддршка за воведување на 

ХАЛАЛ систем во вкупен инзнос од 3.100.000,00 де-
нари. 

 
Предмет на мерката е финансиска поддршка за во-

ведување и сертифицирање на  ХАЛАЛ систем,  и тоа 
70 % од докажаните трошоци на деловните субјекти, 
но не повеќе од 300.000 денари поединечно за секој де-
ловен субјект – барател на средствата. 

 
МЕРКА 5. Финансиска поддршка за женско прет-

приемништво во вкупен износ од 2.400.000,00 денари. 
 
Предмет на мерката е субвенционирање на прет-

пријатија во сопственост на жени (над 50%) и управу-
вани од жени, државјани на Република Македонија, 
преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци 
но не повеќе од 120.000 денари, направени за следните  
намени: 

- Набавка на опрема, алати и инвентар; 
- Уредување/подобрување на деловниот простор; и 
- Грижа/чување на деца од предшколска возраст за 

жени кои отпочнуваат сопствен бизнис (60% од трошо-
ците за градинка или дадилка, но не повеќе од 30.000 
денари). 

 
МЕРКА 6. Финансиска поддршка за новоосновани 

претпријатија од страна на млади претприемачи во 
вкупен износ од 900.000,00 денари. 

 
Предмет на мерката е субвенционирање на новоос-

новани претпријатија (2012 -2014 година) чии што ос-
новачи (над 50%) и управители се млади лица до 30 го-
дини,  државјани на Република Македонија, преку ко-
финансирање на 60% од докажаните трошоци но не по-
веќе од 120.000 денари, направени за следните  намени: 

- Набавка на опрема, алати и инвентар; 
- Уредување на простор; 
- Изработка на визуелен идентитет на произво-

дот/услугата (веб страна, дизајн на логотип, рекламен 
материјал); 

- Дизајн на нов производ и амбалажа; 
- Стручно усовршување (учество на специјализира-

ни обуки за потребите на претпријатието); и 
- Кофинансирање на трошоците за станарина во 

бизнис инкубатор, за времетраење од една година ( Се 
однесува само за претприемач кој сеуште нема соп-
ствен деловен простор). 

 
МЕРКА 7. Кофинансирање на проекти за нефинан-

сиска поддршка на МСП и промоција на претприем-
ништвото и занаетчиството во Република Македонија 
во  вкупен износ од 2.000.000,00 денари. 

 
Предмет на мерката е кофинансирање на проекти 

на фондации и здруженија на граѓани кои се однесува-
ат на нефинансиска поддршка на МСП како и проекти 
за промоција на претприемништвото и занаетчиството 
во Република Македонија, односно финансиска под-
дршка на проекти за: 

- Промоција и обуки за алтернативни извори на фи-
нансирање на МСП                                

(бизнис ангели, франшизинг, факторинг); 
- Промоција и обуки за социјално претприемништво; 
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- Промоција, обуки и форуми  за  женско претпри-
емништво; 

- Б2Б средби; 
- Промоција и обуки  за занаетчиството; 
- Вмрежување; и 
- Промотивни активности  (организирање на саеми 

и манифестации). 
 
МЕРКА 8.  Организирање на бизнис натпревар - 

“Биди перспективен започни свој бизнис“ во вкупен 
износ од 1.200.000,00  денари. 

Оваа мерка  ги опфаќа следните активности: 
- Објавување на јавен повик за аплицирање на биз-

нис  идеја; 
- Свечена церемонија за прогласување на победни-

ците на  бизнис  натпреварот; и 
- Доделување на награди (I, II ,III,IV и V). 
 
МЕРКА 9.   Организирање на промотивни настани - 

“Награда за најдобрите и најуспешните“ во вкупен из-
нос од 200.000,00  денари. 

Оваа мерка  ги опфаќа следните активности: 
- Избор на ,,најиновативна компанија од технолош-

ки аспект“ ; 
- Организирање на настан  Претприемач на годи-

ната; и 
- Доделување на награди.  
 
Мерка 10. Кофинансирање за организирање на спе-

цијализирани обуки - длабински и детални технолошки 
обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, 
прехрамбена и металопреработувачка индустрија во 
вкупен износ од 790.000,00  денари. 

 
Постапката за доделувањето на средства од дел II, 

област А. Поддршка и развој на мали и средни прет-
пријатија, мерките 1, 4, 5 и 6 од оваа програма ќе се из-
врши низ следните фази: 

- Објавување на јавен повик на ВЕБ страната на 
Министерството за економија www.economy.gov.mk и 
www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, 
поединечно за секоја од наведените мерки, во кој ќе 
бидат дефинирани предметот, правото на  учество, пот-
ребните документи за аплицирање, рок и адреса за дос-
тавување. 

- Избор на апликантите кои ги исполнуваат услови-
те утврдени во Јавниот повик, (запазувајќи го принци-
пот “ прв дојден, прв услужен“, односно по редослед 
на поднесување на апликацијата). 

- Склучување на договор помеѓу Министерството 
за економија и избраниот апликант со кој апликантот 
се обврзува дека ќе ја реализира набавката на опрема, 
уредувањето на простор, ќе воведе ХАЛАЛ и сл. ( сог-
ласно мерката и намената за која аплицира )  во утврде-
ниот рок и дека за тоа ќе достави докази за направени-
те трошоци најдоцна до 15 октомври 2014 година, а 
Министерството за економија се обврзува дека ќе ги 
кофинансира докажаните трошоци на апликантот. 

- Поднесување на Барање за исплата на средства од 
страна на избраниот апликант за кофинансирање на до-
кажаните трошоци со приложување на финансиски до-
кази. 

- Исплата на средства на избраните апликанти од 
страна на Министерството за економија доколку се ис-
полнети условите за исплата. 

 
Постапката за доделувањето на средства од дел II, 

област А. Поддршка и развој на мали и средни прет-
пријатија, мерките  2, 3, 7, 8 и 10 од оваа програма ќе 
се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ 
страната на Министерството за економија www.eco-
nomy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печате-
ните медиуми. 

Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА 
ПОЛИТИКА 

 
За меркaта од областа Б. Имплементација на индус-

триската политика се наменети средства во вкупен из-
нос од 1.700,000, 00 денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурен-
тноста на македонската индустрија во вкупен износ од 
1.700.000,00 денари    за следните намени: 

1.1 Надоместување на дел од трошоците  на делов-
ните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на 
производ  и развој на пазар  во вкупен износ од 
1.400.000,00 денари -  намената ги опфаќа следните ак-
тивности:  

1.1.1 Договорни услуги за изработка на нови орга-
низациони модели врз основа на ИКТ; 

1.1.2 Договорни услуги за изработка на техничка 
документација за нов производ односно за подобрува-
ње на постојниот производ; 

1.1.3 Договорни услуги за изработка на идејно ре-
шение и/или печатење на:  нова амбалажа, етикети-
рање,  лого на производ и промотивни печатени мате-
ријали; 

1.1.4 Договорни услуги  за воведување на СЕ ознака;  
1.1.5 Договорни услуги за: изготвување на студии 

за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија 
и/или  активности за развој на бренд; 

1.1.6 Договорни услуги за изработка на веб страна и 
1.1.7 Договорни услуги за сертификација на сис-

теми на квалитет според CMMI и IT Mark стандарди. 
 
1.2 Надоместување на дел од трошоците за под-

дршка на патенти во вкупен износ од  300.000,00 дена-
ри - намената ги опфаќа следните активности:   

 
1.2.1 Трошоци за истражување на пазарот; 
1.2.2 Трошоци за учество на домашни и меѓуна-

родни настани за иновации; 
1.2.3 Трошоци  за аплицирање за испитување на 

патенти во меѓународни организации;  и 
1.2.4 Административни трошоци во постапката за 

стекнување  на правата и одржување во важност на па-
тент, како  и трошоци за давање на информативни ус-
луги за патенти.  

 
Постапката  и критериумите за доделување на сред-

ства од дел II, област Б. Имплементација на индустрис-
ката политика, мерка 1 од оваа програма ќе се изврши 
преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на 
Министерството за економија www.economy.gov.mk  и 
www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми. 

  Деловните субјекти може да поднесат само едно 
барања од наведените активности од дел II, област Б. 
Имплементација на индустриската политика, мерка 1, 
точка 1.1 од оваа програма. 

 
При распределбата на средствата од мерка 1,  точка 

1.1, дел II, област Б.  Имплементација на индустриска-
та политика од оваа програма,  ќе се имаат предвид   
критериумите согласно член 4 од Одлуката за класифи-
кација на планските региони според степенот на разви-
еноста  за периодот 2013-2017 ( Службен весник на РМ 
бр 88/2013). 

За точката 1.1  од мерка 1, дел II, област Б.  Импле-
ментација на индустриската политика од оваа прог-
рама, Министерството за економија го надоместува де-
лот на трошоците за оваа мерка во висина од 75% од 
докажаните трошоци на барателот, но не повеќе од 
90.000,00 денари поединечно за секој барател.  

Износот на делот на трошоците на барателот кои ги 
надоместува Министерството за економија за точката 
1.1 од мерка 1, дел II, област Б.  Имплементација на ин-
дустриската политика од оваа програма, ќе се зголеми 
за  процентот на учеството на државната помош за ре-
гионален развој на соодветниот регион на кој припаѓа 
барателот.  
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За точката 1.2  од мерка 1, дел II, област Б.  Импле-
ментација на индустриската политика од оваа прог-
рама, Министерството за економија го надоместува де-
лот на трошоците за оваа мерка во висина од 75% од 
докажаните трошоци на барателот, но не повеќе од 
60.000,00 денари поединечно за секој барател.  

 Трошоците наменети за реализација на мерка 1 од 
дел II, област Б. Имплементација на Индустриската по-
литика од оваа програма, ќе им бидат исплатени на ба-
рателите во зависност од расположивите средства од 
Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во ар-
хивата на Министерствтото за економија. 
 

В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО 
ЗДРУЖУВАЊЕ 

 
За мерката од областа В. Поддршка и развој на 

кластерското здружување се наменети средства во вку-
пен износ од 1.600.000,00 денари и тоа за: 

Мерка 1: Поддршка на проекти од кластерските 
здруженија во износ од 1.600.000,00 денари за следни-
ве активности: 

- Поддршка на заеднички проекти за поврзување на 
кластерите со универзитетите; 

- Поддршка за развој на иновативноста и развој на 
брендирани производи на кластерите; 

- Поддршка на кластерите за секторска извозна про-
моција; 

- Поддршка за организирање тематски саеми; и 
- Поддршка  за развивање на стандарди за квалитет 

и прилагодување на барањата на ЕУ- пазарите. 
 
Постапката и критериумите за доделување на сред-

ства од дел II, област В, Поддршка и развој на кластер-
ското здружување, мерка 1 од оваа програма ќе се из-
врши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната 
на Министерството за економија www.economy.gov.mk 
и www.konkurentnost.mk  и/или во печатените медиуми. 

Кластерските здруженија може да поднесат само 
едно барања од наведените активности од дел II, об-
ласт В. Поддршка и развој на кластерското здружу-
вање, мерка 1 од оваа програма. 

За активностите од мерката 1 од дел II, област Б. 
Поддршка и развој на кластерското здружување од 
оваа програма, делот на трошоците за оваа намена ги 
надоместува Министерството за економија во висина 
од 75% од проект, но не повеќе од 400.000,00 денари 
поединечно за секој барател по апликација. 

Трошоците наменети за реализација на мерка 1 од 
дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското 
здружување од оваа програма, ќе им бидат исплатени 
на кластерските здруженија во зависност од располо-
живите средства од Буџетот. 
 

III 
За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за економија.  
 

IV 
Министерството за економија за реализација на 

оваа програма, како и за постигнатите резултати и об-
разложение за евентуалните отстапувања од планира-
ните активности, ќе достави извештај со финансиски 
показатели до Владата на Република Македонија, зак-
лучно со 31 март 2015 година.  
 

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-10650/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

110. 
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 
66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013 и 
187/2013)  и член 41  став (3) од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седница, одржана на 
8.01. 2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
Агенцијата за млади и спорт во рамки на обврските 

кои произлегуваат од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 157/10 
и 51/11), Програмата за работа на Владата на Републи-
ка Македонија за 2014 година и Програмата за развој 
на спортот во Република Македонија за периодот 2013-
2017 година („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 4/13), се определува во 2014 година непосре-
дно да реализира дел од програмски задачи.  

Со планираните средства ќе се реализираат приори-
тетни програми со кои се остварува јавниот интерес на 
државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 29/02, 
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13 и 187/13), при 
што определба е одржување на националниот систем 
на натпревари и учество на националните тимови, 
спортските клубови и спортистите поединци во рамки 
на меѓународните натпревари, одржување меѓународни 
спортски натпревари и манифестации во Република 
Македонија, научна поддршка на спортот и реализаци-
ја на Проекти од областа на спортот.  

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година, во раздел 16101 – 
Агенција за млади  и спорт се определува истите да се 
користат за:  

  
I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународна прог-

рама, ставка 463 – Трансфер до невладини организации 
за кои се утврдени средства во износ од 36.657.000,00 
денари. 

 
I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт 
 Програма 4  
 Потпрограма 40 - Меѓународна програма  
 Ставка 463 - Трансфер до невладини организации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Партиципација за финансирање на меѓународни 

програми на националните спортски федерации. Пла-
нирана е партиципација во реализацијата на програми-
те на националните спортски федерации за учество во 
меѓународниот систем на натпревари. Во  2014 година, 
наши спортисти, национални тимови и спортски клубо-
ви  ќе настапат  во рамки на регионални првенства,  eв-
ропски и светски првенства, купови, отворени првен-
ства и друг вид меѓународни натпревари за што се ут-
врдени средства во износ од 20.057.000,00 денари. 
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2. Партиципација за подготовки и учество на нашите спортисти на Зимските Олимписки Игри – Сочи 
2014 година. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федера-
ции за подготовки и учество на евидентните кандидати во рамки на Зимските Олимписки Игри – Сочи 2014 
за што за што се утврдени средства во износ од 600.000,00 денари. 

3. Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. 
Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организа-
ција на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Во Република Македонија се од-
ржуваат поголем број традиционални спортски натпреварии и манифестации во повеќе спортови. Некои од 
нив се дел од Календарите за натпревари на меѓународните спортски асоцијации, со што се валоризира и 
нивната вредност и значај, за што се утврдени средства во износ од 6.000.000,00 денари. 

4. Партиципација за организација на европски и светски првенства  во Република Македонија. Планирана е 
партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на европски и 
светски првенства во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари. 

5. Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сег-
менти на дејноста спорт, развојни и апликативни проекти од јавен и локален интерес за националниот и врвниот 
спорт, спортските клубови, училишните спортски клубови, националните спортски федерации и меѓународните 
спортски асоцијации – Институт за спорт за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.  

6. Партиципација за финансирање националните спортски федерации за меѓународни активности поврза-
ни со Проектот за воведување спортски паралелки во Државното училиште за физичка култура „Методија 
Митевски Брицо“. Планирана е партиципација за финансирање на националните спортски федерации за реа-
лизација на меѓународни активности на учениците во спортските паралелки во фудбал, ракомет, кошарка и 
тенис кои се дел од Проектот за воведување спортски паралелки во Државното училиште за физичка култу-
ра „Методија Митевски Брицо“ за што се утврдени средства во износ од 6.000.000,00 денари. 

7. Планирана резерва за поддршка на спортисти и национални тимови кои дополнително оствариле норма за 
учество во рамки на меѓународни натпревари. Планирана е партиципација за финансирање на националните спорт-
ски федерации за поддршка на спортисти и национални тимови кои дополнително оствариле норма за учество во 
рамки на меѓународни спортски натпревари за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
 
      Бр. 41-10675/1-13                                                          Заменик на претседателот 
 8 јануари 2014 година                                                            на Владата на Република 
              Скопје                                                            Македонија, 

                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

111. 
Врз основа на член 41, став (2) од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.180/2013), а во врска со член 16 став (7) од Законот за игри на 
среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012 и 
171/2012), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 8.01 2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2014 ГОДИНА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА  ЗА  МЛАДИ  И СПОРТ  ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Со Програмата за распределба на средства од игри на среќа  и забавни игри во 2014 година Агенцијата за 

млади и спорт ќе партиципира во реализација на приоритетите кои произлегуваат од Програмата за работа 
на Владата на Република Македонија за 2014 година и Програмата за развој на спортот во Република Маке-
донија за перидот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 4/13). Средствата ќе се 
насочат за реализација на приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврдени 
во членот 22 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 
18/11, 51/11, 64/12 и 148/2013), при што определба е одржување и модернизација на националниот систем на 
натпревари, поддршка на националните спортски федерации, проекти на Агенцијата за млади и спорт.  

Средства од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 16101 – Агенција за млади  и 
спорт, се определува да се користат за:  

I. Раздел 16.101 – Агенција за млади и спорт  
Програма 2 
Потпрограма 20 – спорт  
Ставка 463 – Трансфер до невладини организации  
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1. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации заради обезбедување нивна фун-
кционалност и за функционирање на националниот систем на натпревари.  Средствата се наменети за парти-
ципација заради обезбедување на фунционалност на националните спортски федерации за: стручна работа на 
генералните секретари и административци; функционирање на националниот систем на натпревари за што се 
утврдени средства во износ од 10.500.000,00 денари. 

2. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации за стручна работа со спортисти 
поединци и национални тимови. Средствата се наменети за националните спортски федерации за партиципа-
ција во финансирањето на стручна работа со спортисти поединци и национални тимови во националните фе-
дерации кои реализираат активности со поголем обем и интензитет за што се утврдени средства во износ од 
3.000.000,00 денари. 

3. Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации и Агенцијата за млади и спорт. 
Средствата се наменети за  реализација на проекти на националните спортски федерации и Агенцијата за млади и спорт 
за унапредување и развој на спортот во Република Македонија во сегменти од Програмата за развој на спортот во Репуб-
лика Македонија за периодот 2013-2017 за што се утврдени средства во износ од 5.000.000,00 денари.  

4. Партиципација за финансирање националните спортски федерации за работа на стручни лица поврзани 
со Проектот за воведување спортски паралелки во ДУФК „Методиј Митевски Брицо“. Средствата се наменти 
за партиципација во финасирањето на националните спортски федерации за активности на стручните тимови 
ангажирани во Проектот за воведување спортски паралелки во ДУФК „Методиј Митевски Брицо“ во реализа-
ција на тренажниот процес за што се утврдени средства во износ од 5.500.000,00 денари. 

5. Спортски информатички систем во Република Македонија. Средствата се наменти за функционирање 
на Информатички спортски систем, обвртска која произлегува од Законот за спортот и негово тековно од-
држување за што се утврдени средства во износ од 500.000,00 денари. 

II. Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт  
Програма 2 
Потпрограма 20 – спорт  
Ставка 464 – Разни трансфери  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Партиципација за финансирање програми за поддршка на талентирани млади спортисти. Средствата се 
наменети за партиципација за поддршка и промоција на проекти на националните спортски федерации и 
проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот кои ќе промовираат и реализираат ак-
тивности за откривање, рана спортска специјализација и грижа за млади талентирани спортисти во повеќе 
спортови. Во 2014, приоритет имаат развојот на училишниот спорт, реализацијата на спортски кампови ор-
ганизирани за талентирани млади спортисти  од страна на националните спортски федерации за што се ут-
врдени средства во износ од 3.776.000,00 денари. 

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

 
      Бр. 41-10676/1-13                                                             Заменик на претседателот 
  8 јануари 2013 година                                                            на Владата на Република 
               Скопје                                                              Македонија, 

                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

112. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја  8 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 43/12 и 145/12, 87/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВ-
НОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Со член  16 од Законот за здравствена заштита, на сите граѓани на Република Македонија им се обезбе-

дува остварување на загарантираните права, потреби и интереси на општеството преку Програми што ги до-
несува Владата на Република Македонија.  

Осигурените лица, правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, а согласно Законот за здравствено осигурување. 

Со средствата од оваа Програма се обезбедува здравствена заштита за лицата кои се опфaтени со Спогод-
бата меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските 
науки, како и терцијарна превенција кај лицата со хемофилија 

 

 
 
Пациентите со хроничната бубрежна инсуфициенција мора да се лекуваат со хемодијализа за нивното ос-

пособување за вршење на секојдневните активности. 
Согласно горенаведената Спогодба, во ЈЗУ Завод за нефрологија Струга се дијализираат 20 странски 

државјани кои се на хроничната дијализна програма.  
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 Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-
волни количини. Доколку овие лица адекватно и навре-
мено не се лекуваат, кај нив можe да настанат сериозни 
компликации.  

Според податоците на Центарот за хемофилија при 
Институтот за трансфузиона медицина на Република 
Македонија, регистрирани се 211 лица со хемофилија 
А и 104 лица со хемофилија Б (вкупно 315 лица).  

Светската федерација за хемофилија препорачува 
лекување  со концентрат на фактор VIII или IX. Ран 
третман на крварењата (во првите два часа) ја намалува 
потрошувачката на концентратите на коагулациските 
фактори, како и потребата од болничко лекување.  

Покрај активностите zа лекување на лицата со хе-
мофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 
пристап. Целта е подобрување на состојбата на овие 
лица преку рано препознавање и навремено лекување, 
нивна едукација и едукација на нивните семејства и 
други активности. Затоа Центарот за хемофилија при 
ЈЗУ Институтот за трансфузиона медицина заедно со 
НВО ги проширува досегашните активности со цел да 
прерасне во Центар за сеопфатна грижа.   

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата за обезбедување на трошоците за болни 

кои се третираат со дијализа и активности за пациенти-
те со хемофилија во Република Македонија за 2014 го-
дина ќе се реализира во обем и содржина согласно 
одобрените средства од основен буџет, во висина од 
7.000.000,00 денари и 2.000.000,00 денари од буџетот 
на самофинансирачки активности. 

 
 
 
Извршител на Програмата е ЈЗУ Завод за нефроло-

гија Струга и ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, 
 
 
 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравствената установа 
има обврска да достави пресметка, за секој пациент по-
единечно соодветно на цената на услугата која е пред-
видена во Програмата.  

 
 
 
Здравствените установи кои се извршители на 

Програмата, имаат обврска најдоцна до 10 во месецот 
да достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 15.2.2015 и годишен извеш-
тај за реализирани активности за 2014 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли најмалку на секои три месеци во јавните здрав-
ствени установи извршители на програмата, во делот 
на реализирани активности согласно Програмата. 

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

 
Бр. 41-10736/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

113. 
Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветери-

нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.01.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИ-
НАРНО  ЈАВНО ЗДРАВСТВО  ВО 2014 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 
година се утврдуваат во износ од 28.000.000,00 денари 
и тоа од следните извори: 

           
 
 

 
II 

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 
година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на 
заостанатите обврски по активностите за ветеринарно 
јавно здравство од претходните години 

 
 
 
 

III 
Активностите за ветеринарно јавно здравство во 

2014 година ги опфаќаат следните ставки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во 

износ од 15.800.000 денари, ќе се користат за : 
 
 
 
 
 

 
V 

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 
износ од 2.500.000 денари, ќе се користат за:  
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VI 
Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 

износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 
 
 

VII 
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во 

износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за: 
 

 
VIII 

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во 
износ од 2.500.00.000 денари, ќе се користат за: 

 
 
 

IX 
Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во 

износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за: 
 
 
 

X 
Средствата од дел III точка 7 од оваа програма во 

износ од 200.000 денари, ќе се користат за: 
 
 

 
XI 

Средствата за извршување на активностите од дело-
вите IV, V, VI, VII, VIII, IX и X, ќе бидат исплатени од 
Програмата за користење на средства за ветеринарно 
јавно здравство од Буџетот на Република Македонија 
во 2015 година.  

 
XII 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа 
програма ќе имаат активностите за следење и открива-
ње на присуството на резидуи во сировините и произ-
водите од животинско потекло и следење и откривање 
на салмонелозата и други зоонотски агенски кај живот-
ните и храната од животинско потекло.  

 
XIII 

За спроведување на оваа програма се грижи 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
XIV 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 41-10756/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
114. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013 и 164/2013), член 28 од Законот за 
акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ   ДЕРИВАТИ   УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                     до 39,194 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                     до 40,545 
   
б) Дизел гориво                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 41,900 
 
в) Масло за горење                              ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 41,459 
   
г) Мазут                ден/кг 
- М-1 НС          до 32,086 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
  
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 77,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 79,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 68,50 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 57,50 
 
г) Мазут                ден/кг 
- М-1 НС                                        до 39,384 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлука. 
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 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                       до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                       до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 0,300 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) Масло за горење                              ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 0,300 
   
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 НС                                          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                     до 21,814 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                     до 21,734 
 
б) Дизел гориво                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 12,121 
 
в) Масло за горење                              ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 3,230 
   
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 НС                                          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.01.2014 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македонија. 

  
Бр. 02-68/1  

13 јануари  2014 година             Претседател, 
Скопје              Димитар Петров, с.р. 
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