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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5923. 
Врз основа на член 68 став 3 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 
140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 
163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014 и 166/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.12.2014 година, донесе   

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИ-
ЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ДОЗВОЛИТЕ  

ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА 
                                                     

Член 1 
 Во Уредбата за начинот на распределба, дистрибу-

ција и ревизија на искористеноста на дозволите за ме-
ѓународен превоз на стока („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 26/2010, 129/2010, 106/2011, 
14/2012, 123/2013, 58/2014, 99/2014 и 146/2014), во чле-
нот 21 ставот (2) се менува и гласи: 

„Правилно искористена поединечна транспортна 
дозвола е дозвола во која се внесени точни податоци, 
не се бришани или менувани податоците, која е корис-
тена во согласност со намената и не е отстапена на 
друг превозник. Поединечните критични транспортни 
дозволи утврдени во Планот за распределба на меѓуна-
родни транспортни дозволи се враќаат во Mинистер-
ството за транспорт и врски во рок од 60 дена од дeнот 
на издавањето.” 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Рокот од ставот (2) на овој член не се однесува на 

дозволите подигнати од поединечниот план за распре-
делба утврден во член 14 на оваа уредба.” 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10882/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5924. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенцијата за поттикнување  на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македонија“                    
бр. 3/1998, 43/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2015 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
1. Со ова одлука се потврдува Финансискиот план 

за 2015 година на Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството, бр. 02-229/4 донесена од 
Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството, на 17.12.2014 година. 

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

 
Бр. 42-9727/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5925. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-

НАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма на ЈП Службен весник на Република 

Македонија за 2015 година, бр. 01-7327/2 од 12.12.2014 

година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен 

весник на Република Македоннја, на седницата, одржа-

на на 12.12.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9745/1 Заменик на претседателот 

21 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5926. 

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/12, 163/2013, 

42/2014 и 130/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-

НАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИ-

НА И ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГО-

ДИНА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУК-

ТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ  

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма за период 2015-2017 година и Финасис-

ката програма за 2015 година на Јавното претпријатие 

за железничка инфраструктура Македонски железници 

-  Скопје кои се составен дел на Бизнис планот за 2015 

година, донесен од Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструктура Македонски 

железници - Скопје бр.1356/1-1, на седницата, одржана 

на  10.11.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во    „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр. 42-9753/1 Заменик на претседателот  

21 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5927. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

  

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

ЧАИР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црвена 
ознака) 20 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чаир, за 

потребите на ООУ „Рајко Жинзифов“ Чаир. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на oпштина Чаир, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-10132/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5928. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на  

13.12.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

Реден 
број 

Назив на апарат 
Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црве-
на ознака) 4 

2. Тастатура за TW945G 4 
3. Глувче за TW945G 4 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Haier 19 
5. Тенок клиент терминал XD2 15 

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

на трајно користење без надомест на општина Ѓорче 
Петров, за потребите на ООУ „Димитар Поп Георгиев 
Беровски“ Ѓорче Петров. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Ѓорче Петров, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10132/2 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5929. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

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

ПРИЛЕП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црвена 
ознака) 4 

2. Тастатура за TW945G 4 
3. Глувче за TW945G 4 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Haier 19 
5. Тенок клиент терминал XD2 15 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Прилеп, 
за потребите на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Прилеп, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-10132/3 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5930. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

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

ИЛИНДЕН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црвена 
ознака) 10 

2. Тастатура за TW945G 10 
3. Глувче за TW945G 10 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Haier 50 
5. Тенок клиент терминал XD2 50 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Илин-
ден, за потребите на СОТУ „Илинден “ Илинден. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Илинден, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10132/4 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5931. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

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

ВРАПЧИШТЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црвена 
ознака) 24 

2. Тастатура за TW945G 24 
3. Глувче за TW945G 24 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Haier 124 
5. Тенок клиент терминал XD2 100 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Врап-
чиште, за потребите на СОУ „Неготино“ с.Неготино, 
општина Врапчиште. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Врапчиште, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10132/5 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5932. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

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

ЦЕНТАР ЖУПА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црвена 
ознака) 50 

2. Тастатура за TW945G 50 
3. Глувче за TW945G 50 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Haier 50 



25 декември 2014  Бр. 194 - Стр. 7 

 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Центар 
Жупа, за потребите на СОУ „АТА“ Центар Жупа. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Центар Жупа, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10132/6 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5933. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
13.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

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

ГОСТИВАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер 
TW945G, Haier/Teach (Црвена 
ознака) 14 

2. Тастатура за TW945G 12 
3. Глувче за TW945G 12 
4. 15" ЛЦД Монитор модел 

HL1510W, Haier 2 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Гости-
вар, за потребите на ОУ „Чајле“ с. Чајле. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Гостивар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10132/7 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5934. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014 и 138/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 21.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И 
НАДЗОР НА  РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Советот за унапредување и надзор на ре-
визијата на Република Македонија за 2015 година, до-
несен од Советот за унапредување и надзор на ревизи-
јата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27.11.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10529/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5935. 
Врз основа на член 14 од Законот за основање на 

Агенцијата за странскиmинвестии и промоција на из-
возот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр.57/10, 36/11 и 41/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана   на 
21.12.2014 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 2015 ГОДИНА 
 
l. Co ова одлука се дава согласнот на Програмата за 

работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски 
инвестиции и промоција на извозот на Република Ма-
кедонија за 2015 година бр. 02-2512/8 од 17.12.2014 го-
дина, усвоена од Управниот одбор на Агенцјата, на 
седницата, одржана на 1.12.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10638/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5936. 
Врз основа на член 54 – а став 2 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија”  бр. 
8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 
180/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.12.2014 година, донесе 



 Стр. 8 - Бр. 194                                                                             25 декември 2014 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Театар за деца и младинци од Скопје и 
престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Опис на движна ствар Количина 

1. Аудиториумски столици – 
темно црвена боја, ширина 
45см и должина 45см 

123 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Драмски театар од Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Театар за де-
ца и младинци од Скопје склучува договор со директо-
рот на Националната установа Драмски театар од 
Скопје 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. 42-10767/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5937. 
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, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-
СИСКИ ПЛАН ЗА 2015 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 Годишниот финан-

сиски план за 2015 година на Акционерското друштво 
во државна сопственост за вршење на дејноста давател 
на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД 
Скопје, донесена од Управниот одбор на М-НАВ АД 
Скопје, бр.02-1606/2 од 9.12.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10848/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5938. 
Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на РепубликаМакедо-
нија" бр.14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ HA ПРОГРАМАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ HA УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НА-
ВИГАЦИЈА ЗА 2015 ГОДИНА HA АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ HA ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ HA 
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА  

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

ње на услуги на воздухопловната навигација за 2015 
година на Акционерското друштво во државна соп-
ственост за вршење на дејноста давател на услуги во 
воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, бр.02-
1607/2 од 9.12.2014 година, донесена од Управниот од-
бор на ова акционерско друштво, на седницата, одржа-
на на 13.12.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10894/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5939. 
Врз основа на член  54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

„ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

- кревет војнички  - II категорија ............10 парчиња  
- душек војнички  - II категорија .........30 парчиња  и 
- плоча дрвена  за кревет војнички - II категорија..........10 

парчиња. 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура 
„Григор Прличев“ – Охрид, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 на оваа од-
лука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 

Бр. 42-10941/1 Претседател на Владата 
21 декември 2014 година на Република Македонија, 

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

5940. 
Врз основа на член  55 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, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ 

НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 - кревет војнички  - II категорија ..........35 парчиња;    
- душек војнички троделен - II категорија............35 

парчиња;   
- перница војничка  - II категорија..........35 парчиња; 
- ќебе војничко - II категорија................35 парчиња;  
- навлака за перница војничка - II категорија…….35 

парчиња и 

- прибор за јадење М-69 – II категорија……35 пар-
чиња. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Сојузот на воени-
те инвалиди на Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со претсе-
дателот на Сојузот на воените инвалиди на Македонија 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

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

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

 
Бр. 42-10996/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5941. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Воената 

академија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 83/2009), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТУДИСКИ 
ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ-
ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕ-
МИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Студиски програми за трет 

циклус на студии-докторски студии на Воената акаде-
мија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, бр. 
0701-746/13 од 16.6.2014 година. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-11206/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5942. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 
163/2013, 42/2014 и 130/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе  

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2015 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 инфрaструктура, катего-
рија 48 Капитални расходи, на ставката 489-Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации 
средства во износ од 200.000.000 денари.  

 
2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-

ристат за следните намени: 
 
1. Машинско одржување на пруги  
и свртници                      30.000.000 денари 
         
      Машинско регулирање на 76 километри коло-

сек и 80 парчиња свртници заради подобрување на гео-
метриските параметри на колосекот и свртниците во 
однос на стабилноста, смерот, надвишувањето и шири-
ната на колосекот и свртниците со што се подобрува 
општата состојба на пругите и се обезбедува сигурен и 
безбеден железнички сообраќај и машинско планирање 
на толчаник-засторна призма на 113 километри коло-
сек, заради оформување на толчаничката призма по 
ранг и категорија на пруга. 

 
2. Одржување на горен стро     58.605.600 денари  
    
  Замена на дотраени дрвени и метални елементи на 

колосекот и свртниците и тоа: 
- замена на мостовска граѓа со нова на: пругата Та-

бановци-Скопје на мостовите на  Км. 432+555, км. 
436+606, км. 439+440 со вкупна количина од 
9,93408м³; пругата Велес-Гевгелија  на мостот на  км. 
583+189; на пругата Велес-Кочани на мост на км. 
34+134 со вкупна количина од 18,0615м³.  
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- замена на свртнички  прагови со нови ќе се из-
врши на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфрас-
труктура-Скопје  во количина од 170,77м³. 

- заварување на шини ќе се изврши по замена на 
шини нови и половни и заварување на изолирани лепе-
ни состави на сите  пруги на територија на ЈП МЖ Ин-
фраструктура-Скопје во количина од  250 АТ вара.  

- лепење на изолиран состав на лице место ќе се из-
врши на пругата Табановци-Скопје, Скопје-Велес,  Ве-
лес-Гевгелија,  Скопски железнички јазел во количина 
од 30 парчиња.  

- замена на изолиран состав со нов ќе се изврши на  
пругата Табановци-Скопје, Скопје-Велес, Велес-Гевге-
лија, Скопски железнички јазел  во количина од 30 пар-
чиња.  

- Комплетна замена на шини со нови на пругата Ве-
лес-Гевгелија  во количина од 24,696 тони/504 м . 

- поправка на свртници на сите пруги на територија 
на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје во количина од 190 
парчиња  

- замена на прагови со половни ќе се изврши на си-
те пруги на територија на ЈП МЖ Инфраструктура-
Скопје  придобиени од ремонтот на пругата Ногаевци-
Неготино во количина од 9000 парчиња.  

- машинска замена на прагови со половни ќе се из-
врши на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфрас-
труктура-Скопје  придобиени од ремонтот на пругата 
Ногаевци-Неготино во количина од 1000 парчиња  

- замена на мостовска граѓа со половна на пругата 
Зајас –Тајмиште  на мостот на Км. 3+381 од придобие-
ните половни мостовски прагови со вкупна количина 
од 13,9968 м³.  

- замена на шини со половни ќе се изврши од при-
добиените шини  од ремонтот на пругата Ногаевци-Не-
готино во количина од 895,086 тони на пругите: Таба-
новци-Скопје со  L=1622 м./79,478т.; Скопје-Велес со   
L=1985м./ 97,265 т. ; Скопски јазел  со L=548м./29,592 
т. (S54); Ѓ.Петров-Кичево со L=2537м./124,313 т.; Велес-
Гевгелија со  L=3832 м./187,768т; Велес-Битола со   
L=6924м./339,276 т.; Велес-Кочани со L=950м./37,394 т.   

За сите горе наведени позиции од точка 2 одржува-
ње на горен строј ќе се користи механизација ( ТМД и 
Грајфери) 

 
 3. Одржување на долен строј  31.394.400 денари 
   
Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна 

страна, кастрење на гранки од дрва покрај пруга од ле-
ва и десна страна, тековно одржување на канали, те-
ковно одржување на нанос од канали, чистење на каме-
ни косини, усеци, засеци склони на паѓање, чистење на 
земјани косини, усеци, засеци склони на паѓање и сана-
ција на засторни вреќи на отворена линија, рачно и  ма-
шински со машина ровокопач Вениери 10.33, машина 
грајфер Геисмар КГТВ 4654 и машина грајфер Донели 
ДСФ 1500 кои ќе се вршат на пругите на цела терито-
рија на Република Македонија. 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                       80.000.000 денари 
 
Одржувањето  на електротехнички постројки  вклу-

чува одржување на сигнално сигурносните постројки, 
телекомуникациони, енергетски и постројки за елек-
тровлеча.   

- Станични  сигнално сигурносни постројки : 
Секоја осигурана станица со електрорелејни  систе-

ми се состои од: 

- релејни  рамови со изведена инсталација за пов-
рзување на релејни групи, комплетна гама на релејни 
групи, моторни релеа, шпуреви,  напојни елементи, на-
појна ватоматика, фреквентни претворувачи, батериски 
претворувачи, претворувачи од КМ,  стационарни аку-
мулаторски единици со голем инсталиран капацитет, 
надворешна сигнална опрема, главни сигнали, манев-
раски сигнали, латерни, сигнални ормари, напојни и 
релејни глави, свртнички поставни справи. 

- Сигнално сигурносни постројки на патни премини 
со полубраници, светлосна и звучна сигнализација  
подразбира: 

 Сигнална постројка за осигурување на патен пре-
мин во ниво со ( блок куќичка, поставни справи, надво-
решни сигнални елементи, електронски сигнални кон-
такти, механички контакти, полубраници, електро ре-
лејни сигнални групи, напојни елементи,  друмски 
сигнални знаци,  железнички сигнални знаци ) 

- Сигнално сигурносни  постројки на АПБ  дел-
ници. 

 Сигнално сигурносни постројки со релејни рамови, 
блок куќичка,  релејни групи, напојни елементи,  при-
гушници,  електронски контакти,  сигнали и повтору-
вачи на сигнали со задолжителна сигнална опрема. 

- Електро енергетски  постројки 
 Главни разводни и командни ормари и опрема за 

енергетско напојување во напонско ниво до 0,4 KV, ди-
зел агрегати за резервно напојување, автоматика за 
пратење и вклучување на основни и резервни извори за 
напојување.  

Енергетски постројки, мерно регулациона опрема 
за напонско ниво до 10 KV, трансформаторски построј-
ки со раставувачка и заштитна опрема, енергетски 
кабли. 

- Телекомуникациони  постројки 
Телефонски централи, високофреквентни уреди, 

оптички мултиплекс уреди со пристапна опрема IP, 
PBX и мрежна  опрема, оптички и бакарни кабли и 
инсталации,  пружна телефонија,  видео надзор,  радио 
станици, предаватели,  антенски инсталации  за радио 
станици, локални мрежи со свичеви и рутери. 

- Постројки за електро влеча. 
Електро влечни постројки со опрема за 110 KV, оп-

рема за 25 KV, заштитни системи за диференцијална, 
дистантна, опрема за секционирање, прекинувачи, 
енергетски трансформатори во ЕВП, енергетски тран-
сформатори за ПС и ПСН, мерно регулациони уреди за 
110 KV,  мерно регулациони уреди за 25 KV. 

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

 
Бр. 42-9751/1 Заменик на претседателот  

21 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5943. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
155/14), Владата на Република Македонија  на седница-
та одржана на 21.12.2014 година, донесе  

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  
СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Финансирањето на училишните објекти од сред-

ното образование се врши согласно член 101 од Зако-
нот за средното образование („Службен весник на Ре-
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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, 24/13, 41/14, 116/14 и 135/14).  

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 2015 и врз основа на одредбите од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година.  

Средствата за реализација на оваа програма во вку-
пен износ од 65.000.000 денари обезбедени се од Буџе-
тот на Република Македонија за 2015 година, на Раздел 
16001 – Министерство за образование и наука, Пот-
програма ТГ – изградба на средни училишта и Пот-
програма ТД- реконструкција на средни училишта, 
ставка 482. 

Опис на планирани активности и распределба на 
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – 
Изградба на средни училишта: 

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ 

ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА 

Изградби, доградби и надградби на 
средни училишта за започнати град-
би и нови градби, доградби и над-
градби кои ќе започнат во 2015 го-
дина 

37.900.000 

Средства за враќање на задржан 
депозит 

      100.000 

Стручно-технички надзор при из-
градби, доградби, надградби на 
средни училишта  

      800.000 

Техничка документација, елаборати, 
ревизија на техничка документација 
и  трошоци за обезбедување на пода-
тоци за изградби, доградби, над-
градби, од јавни институции 

                 
1.200.000 

ВКУПНО 40.000.000 
  
Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТД –
Реконструкција на средни училишта: 

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ 

ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА 

Реконструкциja, санациja, адаптаци-
ја на училишни објекти кои се за-
почнати и нови реконструкции, са-
нации и адаптации кои ќе започнат 
во 2015 година 

23.000.000 

Стручно-технички надзор при ре-
конструкции, санации , адаптации 

      800.000 

Техничка документација, елаборати, 
ревизија на техничка документација 
и  трошоци за обезбедување на пода-
тоци од јавни институции 

   1.200.000 

ВКУПНО 25.000.000 

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

 
Бр. 42-9884/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5944. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013,  187/2013, 38/2014,  44/2014 и 
116/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА 
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Со оваа програма се врши субвенционирање на пот-

рошувачката на енергија (електрична енергија, огревно 
дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства / нафта 
за домаќинство и централно греење) во 2015 година. 

Со оваа програма се обезбедува континуитет во 
субвенционирањето на потрошувачката на енергија, 
врз основа на Програмата за субвенционирање на пот-
рошувачката на енергија за 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија”  бр. 8/2014). 

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се домаќинства кои се 

корисници на право на социјална парична помош и се-
мејства корисници на правото на постојана парична по-
мош (во понатамошниот текст: корисник). 

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за 
извршување на јавни работи времено им мирува право-
то на социјална парична помош, не се сметаат за корис-
ници на оваа програма. 

Корисникот го остварува надоместокот по основа 
на субвенција на дел од потрошената енергија (елек-
трична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно 
масло за домаќинства /нафта за домаќинство и цен-
трално греење), доколку: 

- остварува право на социјална парична помош или 
постојана парична помош, согласно  со Законот за со-
цијалната заштита,   

 - извршил плаќање во период од 1.01.2015 година 
до 31.12.2015 година, за електрична енергија или цен-
трално греење и 

- набавил огревен материјал (дрво, јаглен или ек-
стра лесно масло за домаќинства /нафта за дома-
ќинство), во период од 1.01.2015 година до 31.12.2015 
година. 

 
III. Мерки 

 
Надоместокот за субвенција за потрошена енергија 

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

изнесува 700 денари, за доставена платена сметка за 
електрична енергија или централно греење,  или плате-
на сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за оста-
натите енергенси од 1 јануари до 30 јуни 2015 година. 
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Висината на месечниот надоместок за субвенција 
изнесува 800 денари, за доставена платена сметка за 
електрична енергија или централно греење,  или плате-
на сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за оста-
натите енергенси од 1 јули до 31 декември 2015 го-
дина. 

 
IV. Модалитети на субвенции 

 
Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот 

на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за ос-
таврување на надоместокот за субвенционирање на  
трошокот. 

За остварување на субвенционирање на потрошена 
енергија (електрична енергија, или централно греење), 
ќе се земаат во предвид  платените сметки во период  
од јануари - декември 2015 година, без оглед на перио-
дот за кој се однесува сметката. 

Набавката на огревно дрво, јаглен или екстра лесно 
масло за домаќинства /нафта за домаќинство треба да 
биде извршена во период  од јануари - декември 2015 
година. 

Надоместокот за субвенција корисникот го оствару-
ва во месечен износ од 700, односно 800 денари. До-
колку износот на сметката е помал од висината на суб-
венцијата, на корисникот му се исплаќа надоместокот 
за субвенција за потрошена енергија до износот на 
сметката. 

- Надоместокот за потрошена електрична енергија 
ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за пот-
рошена електрична енергија, која соодветствува со ад-
ресата на која живее корисникот.  Во случај  кога на 
иста адреса со едно електрично броило живеат повеќе  
корисници-домаќинства, надоместок за субвенција  
сразмерно ќе го оствари секој корисник, до висината на 
сметката. 

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа 
за секоја платена месечна сметка за централно греење 
која соодветствува со адресата на која живее корисни-
кот. Во случај  кога на иста адреса живеат повеќе ко-
рисници-домаќинства, надоместок за субвенција  сраз-
мерно ќе го оствари секој корисник, до висината на 
сметката. 

- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не 
се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложена 
платена сметка, на име на носителот на правото или 
член на неговото семејство/домаќинство. Надоместо-
кот за субвенција се остварува во месечен износ од 
700, односно 800 денари до износот на приложената 
сметка, во кој период се исклучува од надоместок за 
субвенција за друг енергенс. 

Во периодот на важење на оваа програма, корисни-
кот може да поднесе барање за надоместокот за суб-
венција за различни енергенси, со тоа што во еден ме-
сец правото на субвернционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
700, односно 800 денари.  

  
V. Носители 

 
Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за 

труд и социјална политика и центрите за социјална ра-
бота. 

Корисниците може да поднесат барање за оствару-
вање на надоместокот за субвенција за потрошена 
енергија од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 
година. 

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

Кон барањето се поднесува следнава документа-
ција: 

- платена сметка за електрична енергија или цен-
трално греење  или 

- платена сметка ( фискална сметка ) и сметкопот-
врда за останатите енергенси, која гласи на  име на но-
сителот на правото или член на неговото семејство/до-
маќинство. За екстра лесното масло за домаќинството, 
платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат во 
предвид за период  согласно со прописите за продажба 
на овој вид енергенс. 

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
престанува во следниве случаи: 

- со престанување на користење на социјална па-
рична помош или постојана парична помош и 

- доколку субвенцијата е остварена врз основа на 
невистинити или нецелосни податоци, односно со зло-
употреба на истaтa. 

Корисникот треба да известува за секоја промена 
која се однесува на: 

- промена на носителот за исплата и 
- промена на домашната адреса. 
Исплатата може да  се врши во еден месец, кумула-

тивно и за повеќе платени  сметки во периодот на ва-
жење на оваа програма. 

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаг-
лен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за до-
маќинство се врши по поднесена сметка за период од 
датата на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2015 
година. 

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците за искористениот надоместок за суб-
венција на месечна основа 

 
VI. Извори на средства 

 
Програмата за воведување на субвенции за трошо-

ци за потрошена енергија за 2015 година ќе предизвика 
фискални импликации во висина од 81.000.000 денари, 
обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 
2015 година, со напомена дека во 2015 година ќе се из-
мират и неизмирените обврски по основ на надоместок 
за субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
од 2014 година.  

Средствата за субвенционирањето на потрошувачка-
та на енергија ќе се исплаќаат од Буџетот на Министер-
ството за труд и социјална политика, месечно или во ди-
намика договорена со Министерството за финансии. 

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

 
Бр. 42-9785/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5945. 
Врз основа на член 5, став (2) од Законот за акреди-

тација („Службен весник на Република Македонија", 
бр.120/2009, 53/2011 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТА-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 

ГОДИНА 
 

I. Вовед 
 
Со Законот за акредитација е уредено основањето, 

организацијата и работењето на Институтот за акреди-
тација на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: ИАРМ), како јавна установа која ги врши рабо-
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тите и задачите на единствено национално тело за ак-
редитација, како и постапката за акредитирање врз ос-
нова на овој и други закони и надзорот над исполнува-
њето на барањата за акредитација. 

Акредитацијата е постапка за формално признава-
ње на оспособеноста за извршување на одредени деј-
ности во смисла дека определено тело за оцена на со-
образноста ги задоволува барањата предвидени со на-
ционалните, европските и меѓународните стандарди, 
соодветната правна регулатива, процедурите на ИАРМ, 
како и препораките на европската и светските органи-
зации за акредитација. Основен услов за акредитирање 
е субјектот во својата работа да применува соодветен 
стандард/и од серијата МКС EN ISO/IEC 17000 и МКС 
ЕN ISO 15189.  

Основни области во кои се изведуваат постапките 
на акредитација се:  

- лаборатории за тестирање и калибрација,  
- медицински лаборатории, 
- тела кои вршат сертификација на производи, про-

цеси и услуги 
- тела кои вршат сертификација на системи за упра-

вување и 
- тела кои вршат инспекција. 
Акредитацијата е меѓународно призната алатка со 

која посредно се обезбедува и гарантира безбедност и 
квалитет на производите и услугите, од една страна, а 
од друга се обезбедува слободен развој на меѓународ-
ната трговија. Ова се всушност придобивките од акре-
дитацијата, чија дополнителна цел е и намалување на 
трошоци и грешки во работењето, на сметка на зголе-
мување на ефикасноста и економичноста во искористе-
носта на материјалните и човечките ресурси. На тој на-
чин, акредитацијата ги чини производите и услугите 
поконкурентни на пазарот, како на домашен, така и на 
меѓународен план. Затоа на акредитацијата и се приз-
нава улогата на катализатор на трговијата, со намалу-
вање на техничките бариери и обезбедување на непре-
чена трговска размена во светот или едноставно кажа-
но ,,Акредитацијата обезбедува олеснување на светска-
та трговија“. Ова од причина што нејзиното примарно 
значење или придобивка се состои во тоа што еднаш 
испитаните/сертифицираните производи и услуги под 
знакот на акредитацијата, немаат потреба од повторно 
испитување. Имајќи го предвид фактот дека ИАРМ е 
потписник на двата значајни меѓународни договори со 
кои се обезбедува оваа придобивка, таа важи и за до-
машните производи и услуги кога се пласираат во и 
надвор од земјата. Благодарение на овие веќе стекнати 
придобивки, стопанствениците се повеќе се заинтере-
сирани за ползување на акредитирани услуги. Согласно 
Законот за акредитација, акредитацијата на еден суб-
јект се изведува на негово доброволно барање, што 
значи акредитацијата во принцип не е задолжителна. 
Но, имајќи ја предвид нејзината улога како алатка на 
регулаторите и државата, во одредени области акреди-
тацијата е пропишана како законски услов кој одреден 
субјект мора да го исполнува, доколку за своето рабо-
тење треба да се здобие со одредено овластување изда-
дено од надлежен државен орган. Од тој аспект, акре-
дитацијата се наметнува и како неопходен услов за ра-
ботење на одредени субјекти како што се инспекциски-
те тела (пр. за вршење на инспекција на опрема за при-
тисок, на лифтови, дигалки, единечно одобрување на 
возила, на тахографи, таксаметри и др.), лабораториите 
за тестирање и калибрација, медицинските лаборато-
рии, за сертификациските тела за сертифицирање на 
производи (пр. за вршење контрола и сертификација на 
органско земјоделско производство), за сертифицира-
ње на системи за управување со квалитет (пр. сертифи-
цирање на органите на државната и локалната власт и 
другите државни органи).  

Постапката за акредитација се спроведува на бара-
ње на домашни и странски правни лица, а се темели 
врз основа на Законот за акредитација и други закони и 
во согласност со барањата во соодветните македонски, 
европски и меѓународни стандарди и документи на на-
ционалните, европските и меѓународните организации. 

Во текот на 2012 година, ИАРМ стана потписник на 
два значајни меѓународни договори за взаемно призна-
вање на сертификатите за акредитација со Европската 
организација за акредитација – ЕА-MLA (Multilateral 
agreement – MLA1

*
) и со Меѓународната (светската) 

организација за акредитација на лаборатории ILAC-
MRA (Mutual Recognition Arrangement-MRA

†
). Со нив-

ното потпишување ИАРМ ги отвори вратите за домаш-
ните производи и услуги на европскиот и светскиот па-
зар, согласно принципот ,,еднаш акредитиран, насекаде 
прифатен“.    

 Потпишувањето на Договорите значи дека издаде-
ните документи од македонските акредитирани тела за 
оцена на сообразност, согласно стандардите МКС EN 
ISO/IEC 17025 за лаборатории за тестирање и калибра-
ција, МКС EN ISO/IEC 17020 за инспекциски тела и 
документите за сертификациски тела за производи, се 
признаваат на светско ниво. Во оваа категорија ќе се 
вбројат и документите издадени од домашните акреди-
тирани медицински лаборатории, по официјализација-
та на ЕА-MLA Договорот за оваа област. 

Имено, во време на подготовка на оваа Програма, 
ИАРМ се здоби со потврда за исполнување на барања-
та и условите за проширување на важноста на опсегот 
на ЕА-MLA Договорот со ЕА за прифаќање/признава-
ње на резултатите од акредитираните медицински ла-
боратории. Оваа потврда и препорака е дадена во рам-
ките на првата редовна надзорна оцена што се реализи-
раше од страна на оценувачки тим од ЕА, со која се 
потврди конзистентоста во одржувањето и надградува-
њето на системот за управување со квалитет во ИАРМ, 
односно се потврдија валидноста и усогласеноста на 
постапките за акредитација кои ги изведува ИАРМ. 
Притоа се потврди и работата на ИАРМ во нова об-
ласт-акредитација на медицински лаборатории. 

Оттука, стратешки интерес и визија на ИАРМ е да 
го одржи и зајакне статусот на полноправен член на 
Европската организација за акредитација (European 
cooperation for accreditation - ЕА) и на Меѓународната 
организација за акредитација на лаборатории 
(International Laboratory Accreditation Cooperation - 
ILAC), како и да аплицира за членство во Меѓународ-
ниот форум за акредитација (International Accreditation 
Forum – IAF). Во тој правец, ИАРМ продолжува со ак-
тивно учество во работата на европските и меѓународ-
ните организации за акредитација и да ги застапува ин-
тересите на Република Македонија во нив.  

Согласно член 14, став 1 од Законот за акредита-
ција, заради извршување на работите и задачите на 
ИАРМ, Владата на Република Македонија на предлог 
на ИАРМ донесува годишна програма за работа.  

                                                                 
1MLA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските 

тела, членки на ЕА, за признавање на еднаквост и доверливост, а 
со тоа и прифаќање на акредитираните сертификациски, инспек-

циски и калибрациски сертификати и извештаи од тестирање низ 

цела Европа. 
2MRA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските 

тела, членки на ILAC, за признавање на еднаквост и доверливост, 

а со тоа и прифаќање на акредитираните инспекциски сертифика-
ти и извештаи од тестирање низ светот. 
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II. Цели на Програмата за работа на ИАРМ за 2015 
година 

 
Примарна цел на ИАРМ е континуирано одржува-

ње и зајакнување на системот на акредитација кој ќе 
обезбеди доверба во компетентноста на телата за оцена 
на сообразност (сертификациските тела, лабораториите 
за тестирање и калибрација, медицинските лаборато-
рии и инспекциските тела) и во нивните издадени до-
кументи и воедно ја обезбедува слободната трговија со 
домашните производи и услуги на пазарите во Европа 
и светот. 

Акредитацијата, како во светот, така и во Републи-
ка Македонија игра важна улога во јакнењето на внат-
решниот пазар и квалитетот на живеење, а приматот во 
нејзината улога е развој на домашното стопанство и не-
гово интегрирање во светски рамки. Но, за Република 
Македонија таа е особено важен инструмент и како 
поддршка за нејзиното интегрирање кон Европската 
Унија, што е особено истакнато во примената на 
хармонизираното законодавство, односно исполнување 
на барањата за усогласување на домашното законодав-
ство со европското, и воедно јакнење на институцио-
налните капацитети за имплементација на европското 
право. Токму потпишувањето на двата меѓународни 
Договори значи признание за исполнетост на барањата 
за примена на техничкото законодавство. 

Имајќи ги предвид ваквите придобивки од реализа-
цијата на претходно зацртаните планови и цели на 
ИАРМ, кои се признание за успешно вршење на акре-
дитациската дејност, како и потенцијалите што произ-
легуваат од нив, мора да се има предвид и нивното по-
веќенаменско значење. Имено, потпишувањето на До-
говорите значи признание на воспоставениот систем за 
акредитација во Република Македонија, што воедно на-
метнува примарна обврска за негово натамошно од-
ржување и надградување, а од друга страна значи 
продлабочување на потребата кај домашните субјекти 
од нивно акредитирање, што директно води кон зголе-
мување на обемот на работа на ИАРМ. 

Потпишувањето на двата меѓународни договори, 
отвори уште една нова димензија во работата на 
ИАРМ, во делот на прекуграничната акредитација. 
Имено, со статусот на потписник на МLА и МRА, 
ИАРМ се стекна со привилегија да врши акредитирање 
и во странство, на странски субјекти кои не се резиден-
ти во Република Македонија, а чиишто седишта се во 
земји кои не се потписнички на овие договори.  

Оттука, главните активности на ИАРМ во 2015 го-
дина ќе бидат насочени кон редовни активности за од-
ржување и надградба на системот за управување со 
квалитет, како основен услов за одржување на догово-
рите и официјално потпишување на ЕА-МLА Догово-
рот со ЕА за опсегот за медицински лаборатории, сог-
ласно правилата, плановите и програмата за работа на 
Европската организација за акредитација. 

Посебни цели за реализацијата на програмата се: 
- зголемување на бројот на акредитирани тела од 

страна на ИАРМ, како во Република Македонија така и 
во странство,  

- институционално зајакнување преку нови кадров-
ски и организациски решенија и координирање на ак-
редитациските активности преку зголемување на бро-
јот на технички оценувачи и експерти и надградба на 
компетенциите на оценувачите и вработените во 
ИАРМ, 

- постојано залагање за олеснување на глобалната 
трговија преку прифаќање на резултатите од акредити-
раните тела за оцена на сообразност, 

- промовирање на услугите на телата за оцена на со-
образност акредитирани од ИАРМ,  

- реализација на владините проекти кои се поврзани 
со работата на ИАРМ, 

- работа на сопствен истражувачки проект,  
- давање техничка поддршка на министерствата и 

останатите институции за сите прашања поврзани со 
постапките за акредитација,  

- активна соработка со европските и меѓународните 
организации за акредитација,  

- аплицирање за членство во IAF, 
- постојана работа за стекнување поголема доверба 

кај заинтересираните страни, 
- продолжување на веќе воспоставената соработка 

со Стопанските комори во Македонија, Организацијата 
на потрошувачи на Македонија и економските опера-
тори, 

- продлабочување и проширување на соработката 
со националните тела за акредитација од регионот и 
светот и 

- учество во реализација на меѓународни проекти. 
Реализацијата на програмските цели ќе се обезбеди 

преку средствата обезбедени во      
Буџетот на РМ за 2015 година, како и преку учество 

во проекти како на пр.: Регионалниот проект “Промо-
ција на регионалната соработка во југоисточна Европа 
на полето на инфраструктурата на квалитет“ (ПТБ) фи-
нансиран од Германскиот институт за метрологија, 
TAIEX Инструментот на Европската комисија и др. 

 
III. Предвидени активности за реализација  

на Програмата 
 
Во Буџетот на Република Македонија за 2015 годи-

на (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.155/14), раздел 10001 – Министерство за економија, 
во Подпрограма 51 – ИАРМ, за категориите 42 – стоки 
и услуги, 46 – субвенции и трансфери и 48 – капитални 
расходи, планирани се финансиски средства во износ 
од 28.280.000 денари. 

За одржување на ефикасноста и надградба на вос-
поставениот национален систем за акредитација сог-
ласно Законот за акредитација, стандардот МКС EN 
ISO/IEC 17011, правилата на европската и светската 
организација за акредитација (EA и ILАC) и интерните 
документи на ИАРМ, потребно е да се реализираат сле-
дниве активности: 

 
1. Акредитациски активности 

 
ИАРМ досега има акредитирано 146 тела за оцена 

на сообразност и има 30 нови пријави за акредитација. 
Во 2015 година ќе се извршат редовни надзори на веќе 
акредитираните тела, а воедно ИАРМ ќе работи и по 
новодоставени пријави за акредитација што ќе значи 
зголемување на бројот на акредитирани тела за оцена 
на сообразност. 

Согласно Законот за акредитација, како и обврските 
што произлегуваат од потпишаните меѓународни дого-
вори, ИАРМ континуирано ќе го одржува и подобрува 
целокупниот систем за акредитација. Во рамките на 
развојните активности, ИАРМ ќе развива нови шеми за 
акредитација согласно специфичните потреби на Ре-
публика Македонија, како што е акредитација на тела 
за сертификација на персонал и за организатори на тес-
тирање на оспособеност. Развојот на овие шеми ќе би-
де во соработка со заинтересираните страни, потпо-
могнати со работата на Техничките комитети. 

Приоритет во работата на ИАРМ во текот на 2015 
година ќе биде реализацијата на проектите на Владата 
на Република Македонија кои се директно поврзани со 
постапките за акредитација. 
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Имено, ќе се продолжи со работа на проектот за ак-
редитирање на лаборатории во рамки на Проектот за 
лабораториско опремување на 80 државни високообра-
зовни институции, а во чии рамки е предвидено акре-
дитирање на околу 50-тина новоформирани лаборато-
рии. Подготовките за нивно акредитирање веќе течат, 
па се очекува пријавите за акредитација на лаборатори-
ите до ИАРМ да се достават во најскоро време како би 
можело постапките за акредитациите да се извршат во 
тек на 2015 година.  

Исто така, со истиот план ќе се продолжи, односно 
ќе се постапи по барањето на Министерството за здрав-
ство за акредитација на 8 медицински лаборатории во 
Република Македонија. Нивната акредитација ќе се 
врши согласно веќе развиената шема за акредитација 
на медицински лаборатории по стандардот МКС EN 
ISO 15189. За овие лаборатории, исто така се предвиду-
ва постапките за акредитирање да се реализираат во 
тек на 2015 година. 

Во рамките на овие два проекти ИАРМ очекува да 
бидат акредитирани 30 нови тела. 

Паралелно, ИАРМ ќе продолжи со обработка на те-
ковните и нови пријави за акредитација на медицински 
лаборатории и од приватниот сектор согласно истиот 
стандард, а за што очекува зголемување на интересот, 
особено поради потпишување на ЕА-MLA Договорот и 
за оваа област. 

ИАРМ паралелно ќе продолжи со учество во реали-
зацијата на проектот на Владата на Република Македо-
нија ,,Македонско сонценце“. 

Во текот на 2015 година се очекува пораст на бро-
јот на пријави за акредитација на сертификациски тела 
за системи за управување, согласно со одредбите од 
“Законот за воведување на систем за управување со 
квалитетот и заедничка рамка за процена на работење-
то и давањето на услуги во државната администрација 
(,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.69/13), според кој сертификациските тела кои ќе 
сертифицираат системи за управување со квалитет сог-
ласно ISO 9001 во државните институции, мора да би-
дат акредитирани од страна на ИАРМ.  

Исто така, во текот на 2015 година се очекува изве-
дување на акредитациски активности и во странство, 
во рамки на прекуграничната акредитација. Имено, 
според пројавениот интерес се очекуваат пријави за ак-
редитација од соседството (Бугарија), каде што веќе 
ИАРМ има изведено постапка за акредитација на тело 
за оцена на сообразност. 

 Вака планираниот зголемен обем на акредитациски 
активности како клучен елемент ја наметнува потреба-
та за стручна и компетентна надградба преку соодвет-
ни обуки како за вработените во ИАРМ, од кои 10 лица 
се водечки оценувачи, така и на останатите соработ-
ници. 

 
Потребни средства ........................ 19.500.000 денари 
 

2. Организирање на обуки 
 
Одржувањето и надградувањето на компетентноста 

како на вработените, така и на надворешните лица, ка-
ко основен предуслов за квалитетно и правилно изве-
дување на постапките за акредитација, како и со цел да 
се зголеми бројот на оценувачи кои ќе ги користи 
ИАРМ во постапките за акредитација, е неопходна пот-
реба, но и примарна обврска што за ИАРМ произлегува 
од меѓународните договори. Обучувањето на кадарот 

на ИАРМ е од особено значење и заради исполнување 
на планираните акредитациските активности од Оддел 
III, точка 1 од Програмата, односно што поефикасно и 
постручно да се одговори на барањата за акредитација 
на телата. На овој начин се обезбедува услов за допол-
нување на Листите на оценувачи и експерти со нови 
лица, чии податоци редовно се ажурираат.  

Во 2014 година Листата на оценувачи ја сочину-
ваат: 19 водечки оценувачи, 48 технички оценувачи, 11 
оценувачи во обука, 6 кандидати за оценувачи и 60 ек-
сперти. Десетмина од водечките оценувачи се од редот 
на вработените во ИАРМ, а останатите се надворешни 
соработници и тоа најголемиот број од Република Ма-
кедонија. Во листите покрај нив, има оценувачи и ек-
сперти од други тела за акредитација, кои се членки во 
ЕА или со кои ИАРМ има потпишан договор за сора-
ботка. Имено, со цел да бидат задоволени барањата на 
стандардите за акредитација, како и да се одговори на 
пројавените потреби за акредитација, околу 30% од ан-
гажираните технички оценувачи и експерти при спро-
ведувањето на постапките за акредитација се од стран-
ство. Но секако, ИАРМ ќе настојува да ја зголеми ком-
петентноста на домашните оценувачи и експерти, пре-
ку нивно обучување, со цел да се зголеми нивниот ан-
гажман во постапките за акредитација. 

Оттука, и во 2015 година посебен акцент ќе се ста-
ви на организација и учество на обуки, семинари и ра-
ботилници со учество на кандидатите за оценувачи и 
техничките оценувачи и обуки со вклучување во оце-
нувања под надзор. 

Во 2015 година ИАРМ планира да ги организира 
следниве обуки/работилници: 

- Обуки на вработените за стандардот МКС EN 
ISO/IEC 17011 - Општи барања за телата за акредита-
ција кои акредитираат тела за оцена на сообразноста, 
стандард по кој работи ИАРМ (задолжително, заради 
одржување на системот за акредитација)  

- Обуки за водечки оценувачи за стандардите: МКС 
EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за тестирање и ка-
либрација и МКС EN ISO/IEC 17020 за инспекциски 
тела 

- Обуки за оценувачи за новите/ревидираните стан-
дарди: МКС EN ISO/IEC 17065 и MKC EN ISO/IEC 
17024 за сертификациски тела, МКС EN ISO/IEC 17020 
за инспекциски тела  

- Обуки за барањата за акредитација на медицински 
лаборатории по стандардот MKC EN ISO 15189 

- Обуки за оценувачи по новиот ревидираниот стан-
дард MKC EN ISO 15189 

- Обука за оценувачи за ревидираниот стандард 
ISO/IEC 17021-1:2015 

- Обуки за хармонизација во оценувањето на водеч-
ките и техничките оценувачи на ИАРМ 

- Обуки за развој на нови шеми за акредитација: 
- Акредитација на тела организатори на тестирања 

на оспособеност според стандардот МКС EN ISO/IEC 
17043:2010 и 

- Акредитација на сертификациски тела за персонал 
по стандардот MKC EN ISO/IEC 17024, како и  

- Работилница на тема „Легислативата во ЕУ и ак-
редитација на лаборатории за официјална контрола на 
храна“. 

На овие обуки ќе учествуваат вработените на 
ИАРМ и надворешните соработници, оценувачи и ек-
сперти. 

Дел од теоретските обуки ќе бидат организирани во 
ИАРМ, а дел во странски акредитациски тела, членки 
на ЕА и потписнички на MLA. 

 
Потребни средства ......................... 1.300.000 денари 
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3. Проект: ,,Системите за управување со квалитет 
во Република Македонија – проблеми и решенија“ 

 
Во текот на 2015 година, ќе се продолжи со работа 

на проектот на тема ,,Системите за управување со ква-
литет во РМ – проблеми и решенија“. 

Целта на проектот е да се помогне на менаџментите 
во максимално искористување на придобивките од сис-
темите за управување со квалитет, да се обезбеди пови-
сока доверба во работењето на субјектите, намалување 
на трошоците, дефектите и проблемите во работењето, 
зголемување на ефикасноста и економичноста во рабо-
тењето, мотивирање и ангажирање на вработените и 
секако, да им помогне да ги исполнат потребите и ба-
рањата на клиентите. 

ИАРМ оваа иницијатива ја спроведува во соработка 
со релевантни субјекти во Република Македонија, ком-
петентни институции и експерти од областа на систе-
мите за управување со квалитет токму заради оствару-
вање на неговата основна идеја како партнер на домаш-
ното стопанството, преку своите активности да му 
обезбеди поголема конкурентност на странските паза-
ри и освојување на нови пазари. Секако, пресудна е и 
основната акредитациска активност на ИАРМ за обез-
бедување на доверба во компетентноста на сертфика-
циските тела што сертифицираат системи за квалитет, 
со што придонесуваат за обезбедување на доверба во 
работењето на субјектите. Реализацијата на Проектот 
се базира на тимски активности и соодветна научно-ис-
тражувачка методологија.  

 
Потребни средства ............................ 500.000 денари 
 

4. Спроведување интерна проверка 
 
Согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 

17011 реализирањето на редовната интерна проверка 
на вработените во ИАРМ е задолжителна обврска и 
потреба заради одржување и унапредување на систе-
мот за квалитет во ИАРМ.  

 
5. Преиспитување на раководството 

 
Согласно политиката за квалитет и процедурите за 

работа на ИАРМ и барањата на МКС EN ISO/IEC 
17011 еднаш годишно се реализира преиспитување на 
раководството на ИАРМ (директор, претседател на Со-
вет, менаџер за квалитет, раководители на сектори и 
одделенија). Целта на преиспитувањето е преку анали-
за на документи, извештаи, жалби, приговори, забе-
лешки и несообразности да се дефинираат и редифини-
раат политиките и целите на ИАРМ и да се испита ефи-
касноста на системот за квалитет на ИАРМ. 

 
6. Промовирање на системот на акредитација 
 
Согласно препораките на Владата на Република 

Македонија, ИАРМ се стреми кон поголемо промови-
рање на потребата од акредитирани и овластени тела со 
седиште во Република Македонија. Промоцијата на 
системот на акредитација е од клучно значење за реа-
лизацијата на проектите на Владата на Република Ма-
кедонија: ,,Македонско сонценце“, кој предвидува сите 
македонски производи да бидат испитувани во лабора-
тории акредитирани од страна на ИАРМ, проектот на 
Министерството за образование и наука за акредитира-
ње на лабораториите при високообразовните институ-
ции и проектот на Министерството за здравство за ак-
редитација на медицински лаборатории.  

За целосна реализација на овие препораки, неоп-
ходна е поголема информираност за начинот на апли-
цирање, како и за начинот на добивање статус на акре-

дитирано тело. Исто така, ИАРМ ќе организира нови 
промотивни настани со кои сите заинтересирани стра-
ни ќе бидат запознати со придобивките и корисноста 
од потпишувањето на меѓународните договори ЕА-
MLА и ILAC-MRA и употребата на знаците со кои се 
докажува потписничкиот статус на истите.   

Во рамките на промовирање на системот на акреди-
тација, ИАРМ ќе ги преземе следниве активности: 

- Подготовка и издавање на промотивен и едукати-
вен материјал од областа на акредитацијата, на теми 
препорачани од европската и светската организација за 
акредитација, 

- Медиумска промоција на акредитацијата, 
- Издавање на Годишен извештај за работата на 

ИАРМ за 2014 година, 
- Промоција за доделување на сертификати на акре-

дитираните тела 2014/15 година, по повод 9 Јуни ,,Ме-
ѓународниот ден на акредитацијата“, 

- Организирање на прес конференции, 
- Организирање на заеднички настани со Организа-

цијата на потрошувачи во Република Македонија, 
- Организирање на средби со Стопанските комори 

во Република Македонија, 
- Организирање на средби со стопанственици во по-

веќе градови низ Република Македонија и 
- Одржување и надградба на официјалната интернет 

страница на ИАРМ. 
 
 Потребни средства ........................ 1.300.000 денари 
 

7. Работа на Советот на ИАРМ и Одборот за надзор 
на материјално -  финансиското работење на ИАРМ 

 
Советот на ИАРМ го сочинуваат 11 члена, а Одбо-

рот за надзор на материјално -  финансиското работење 
на ИАРМ 3 члена. Седниците на овие две тела кои ра-
ботат во рамките на ИАРМ се организираат по потреба, 
а исплата се врши по присуство, за не повеќе од 12 на-
доместоци во годината. 

 
Потребни средства ......................... 1.000.000 денари 
 

8. Меѓународни активности 
 
ИАРМ е полноправен член на Европската организа-

ција за акредитација (ЕА) и на Меѓународната (свет-
ската) организација за акредитација на лаборатории 
(ILAC).  

Како полноправен член на двете организации, 
ИАРМ задолжително треба да учествува на годишните 
состаноци на Генералните собранија на ЕА и на ILAC, 
бидејќи е член со активно право и должност да учес-
твува и гласа за нови мерки и резолуции од областа на 
акредитацијата во светски рамки, а кои потоа вертикал-
но треба да се транспонираат на национално ниво во 
соодветна правна форма. 

По основ на полноправното членство, ИАРМ е за-
должен да плаќа соодветен износ на име годишна чле-
нарина за 2015 година, и тоа: 

- по основ на полноправно членство во ЕА и статус 
на потписник на MLA Договорот, ИАРМ треба да пла-
ти годишна членарина во износ од 14.000 евра,  

- по основ на полноправно членство во ILAC и ста-
тус на потписник на MRA Договорот, ИАРМ има об-
врска за плаќање на годишна членарина во износ од 
3.000 австралиски долари. 

Во тек на 2015 година ИАРМ ќе поднесе апликаци-
ја за членство во Меѓународниот форум за акредитаци-
ја (IAF), што како мерка е предвидено и во НПАА. 
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ИАРМ ќе ја одржува и надградува соработката со 

националните тела за акредитација од регионот соглас-

но потпишаните билатерални договори со: Србија, Цр-

на Гора, Бугарија, Албанија, Хрватска, Турција, Ко-

сово, Босна и Херцеговина и Молдавија. 

Исто така, ИАРМ ќе ги одржува и надградува дого-

ворите за соработка склучени со Акредитацискиот сер-

вис на Велика Британија (UKAS) и Германското тело 

за акредитација (DAkks). 

 Врз основа на потпишаниот Меморандум за Разби-

рање помеѓу ИАРМ и Федералната служба за акредита-

ција на Руската Федерација (RusAccreditation), соработ-

ката помеѓу двете тела ќе се одвива според Годишна 

програма за активности, која ќе биде заеднички изгот-

вена.   

Целта на овие договори е организација на заеднич-

ки обуки за оценувачи, размена на експерти и оценува-

чи на регионално ниво, прекугранична акредитација 

што севкупно ќе придонесе за изградба на ефикасен 

систем за акредитација. Во рамки на договорената ре-

гионална соработка ќе се продолжи со започнатата ак-

тивност на взаемно учество на сведочења при изведу-

вање на оцени од националните тела за акредитација од 

регионот. 

 

Потребни средства ......................... 2.500.000 денари 

 

9. Менаџмент и тековно работење на ИАРМ 

 

За непречено одвивање на тековните активности на 

ИАРМ, во Буџетот на ИАРМ за 2015 година обезбеде-

ни се средства за одржување на хардверската и соф-

тверската опрема (софтвер за сметководствено, благај-

ничко и архивско работење), одржување на простори-

ите, одржување на патничко моторно возило и за на-

бавка на компјутерска опрема. 

Исто така, планирани се средства за одржување и 

надградба на имплементираниот софтвер за спроведу-

вање на постапките за акредитација (Data management 

system), чија јавна набавка беше буџетски кофинанси-

рана во рамките на ИПА-2008 проектот. 

 

Потребни средства ......................... 2.180.000 денари 

 

IV. Завршни одредби 

 

1. Заклучно со 31.3.2016 година, ИАРМ ќе достави 

Извештај со финансиски показатели за реализација на 

Програмата за работа на ИАРМ за 2015 година до Вла-

дата на Република Македонија, во кој ќе бидат опфате-

ни постигнатите резултати и финансиските показатели, 

како и образложение за евентуалните отстапувања од 

планираните активности. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-9832/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5946. 

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, 147/2013, 

43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, до-

несе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија”  бр.155/14),  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 
2015 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 
8.000.000,00 денари ќе се користат за следните ра-
боти/мерки: 
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Превентивна заштита на шумите и шумските култу-
ри од потенцијални штетници кои можат да загрозат 
поголеми шумски простори, ќе се врши преку органи-
зирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП 
служба) за шумите во Република Македонија и преку 
следење на состојбата на шумите на биоиндикаторски-
те точки поставени на 16 километарска мрежа на тери-
торијата на Република Македонија. Шумарскиот Фа-
култетот – Скопје, до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, ќе достави Извештај за 
здравствената состојба на шумите во Република Маке-
донија за 2014 година со предлог мерки и Извештај за 
здравствената состојба на шумите на биоиндикатор-
ските точки на територијата на Република Македонија 
за 2014 година.   

Сузбивање на растителни болести и штетници во 
шуми и шумски култури и на површини во кои е из-
вршена мелиорација на деградирани шуми и шикари, 
ќе се изврши со авионско третирање за сузбивање на 
штетникот боров четник (Thaumatopea pityocampa 
Schiff.) во боровите шуми и шумски култури на пов-
ршина од околу 6.000 ха во повеќе региони во Репуб-
лика Македонија.  

Заштита на костеновите шуми од болести ќе се из-
врши со соодветно третирање на болеста рак по пито-
миот костен на Скопска Црна Гора на костеновите по-
пулации околу с.Љуботен. 

 
IV 

Исплатата на средствата за реализација на работите 
од дел III точка 1 потточки 1.1 и 1.3  на оваа програма, 
ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство и извршителите на работите.    

Исплата на средствата од дел III точка 1 потточка 
1.2 на оваа програма, ќе се врши со јавна набавка. 

 
V 

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

 
Бр. 42-9839/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5947. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за хидро-

метеоролошка дејност (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 103/2008 и 53/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2014 година донесе         

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2015 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за реализација на оваа програма во 2015 
година во износ од 101.952.000,00 денари, обезбедени 
со Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.155/14), раздел 14003-Управа за хидрометеоролош-
ки работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се ко-
ристат за следните намени: 

Ред. 
бр. 

Назив на програмска 
активност 

Износ на 
средства 

1. Програмски активности од 
областа на администрација 92.280.000,00 

2. Програмски активности од 
областа на хидрологија и сле-
дење на состојбата на природ-
ната средина 3.250.000,00 

3. Програмски активности од 
областа на метеорологија 3.190.000,00 

4. Програмски активности од 
областа на прогноза, предуп-
редување, информатика и 
техника 3.197.000,00 

5. Програмски активности од 
областа на стручно оспособу-
вање и усовршување 35.000,00 

 Вкупно: 101.952.000,00 
 

II 
Средствата од Дел  I точка 1 од оваа програма во 

износ од 92.280.000,00 денари ќе се користат за след-
ните намени: 

 
Ред. 
бр. 

Опис на  активности Износ на 
средства 

1. Активности за обезбедување 
на услови од правен,  финан-
сиски аспект, меѓународна 
соработка и активности од 
областа на човечки ресурси и 
внатрешна ревизија за реали-
зација на другите програми 
во УХМР. 92.280.000,00 

III 
Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во из-

нос од 3.250.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
Ред. 
бр. 

Опис на активности 
 

Износ на 
средства 

1.   Набљудувања на нивото, 
температурата на водата и 
суспендиран нанос на пов-
ршинските води и нивото и 
температурата  на подзем-
ните води во мрежата на 
хидролошки станици 

1.730.000,00 

2.   Мерења и набљудувања на 
површинските и подземните 
води од првото ниво и од 
изворите, речниот нанос, 
мразот на реките, акумула-
циите и на езерата и специ-
јалните хидролошки  мере-
ња во мрежата на хидро-
лошки станици;    мерења на 
карактеристиките на квали-
тетот на површинските 
води, на подземните води од 
првото ниво, езерата и аку-
мулациите во мрежата на 
хидролошките станици и ос-
новна обработка на забеле-
жаните податоци;   
мерење на физичко-хемис-
ките крактеристики на врне-
жите во мрежата на ЕМЕП 
станици. 

460.000,00 
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3.   Следење на хидролошките 
процеси и развој на методи 
за прогнозирање на водите и 
алармни состојби при поп-
лави. 

110.000,00 

4.   Хемиска и биолошка анали-
за на примероци на пов-
ршински води во РМ, хе-
миска анализа на дождов-
ница, издавање на месечни 
и годишни извештаи за ква-
литет на површински води 
во РМ. 

490.000,00 

5. Континуирани мерења на 
водостој на одредени водо-
теци во мрежата на хидро-
лошки станици. 

300.000,00 

6. Други тековни расходи 160.000,00 
 

IV 
Средствата од Дел I точка 3 од оваа програма во из-

нос од 3.190.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
Ред. 
бр. 

Опис на активности 
 

Износ на  
средства 

1. 
  

Мерења и набљудувања во 
мрежата на метеоролошки 
станици и спроведување спе-
цијални мерења и набљудува-
ња во мрежата на  метеоро-
лошките станици 1.800.000,00 

2. 
  

Редовна обиколка, контрола и 
интервенции на метеоролош-
ките станици во Република 
Македонија и спроведуање на 
активности на меѓународен 
план во областа на метеороло-
гијата 290.000,00 

3. 
  

Тековно одржување на мре-
жата на метеоролошките ста-
ници за спроведување на кон-
тинуирани мерења на метео-
ролошките параметри. 740.000,00 

4. 
  

Членство,пристап и користе-
ње на сите продукти  од мре-
жата на Европските Нацио-
нални Метеоролошки Служби 210.000,00 

5.  Осовременување на метеоро-
лошкиот набљудувачки сис-
тем за воспоставување на ин-
формационен систем за кли-
матски услуги. 100.000,00 

6.  Изготвување на дневни, де-
кадни, месечни, сезонски, го-
дишни и повеќегодишни ме-
теоролошки и климатолошки 
извештаи                                             50.000,00 

                                                                                      V 
Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во из-

нос од 3.197.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
Ред. 
бр. 

Опис на активности Износ на  
средства 

1. Одржување на системот за ра-
дарски мониторинг на облачни-
те системи и меѓународни ак-
тивности во областа на прогно-
зата на времето  110.000,00 

2 Меѓународна размена на метео-
ролошки податоци во рамките 
на глобалниот метеоролошки 
систем 440.000,00 

3.  Изработка  на редовни времен-
ски прогнози, метеоролошки 
билтени и информации, вонред-
ни прогнози и предупредувања 
за опасни временски непогоди, 
издавање на аларми во Европ-
скиот систем МЕТЕОАЛАРМ и 
истражувања за подобрување 
на квалитетот на временските 
анализи и прогнози. 100.000,00  

4. Следење на градоносни облаци 
и опасни временски непогоди 100.000,00 

5. Функционирање на системот за 
радарски мониторинг и Интег-
риран систем за рана превенци-
ја и заштита од шумски пожари 600.000,00 

6. Членство,пристап и користење 
на сите продукти за изготвува-
ње на временска прогноза доби-
ени од Европскиот центар за 
среднорочна прогноза на вре-
мето 680.000,00 

7. Радарски мониторинг на систе-
мот за рано предупредување од 
поплави и опасни временски 
појави  1.167.000,00 

 
VI 

Средствата од Дел I точка 5 од оваа програма во из-
нос од 35.000,00 денари ќе се користат за следните на-
мени: 

 
Ред. 
бр. 

Опис на активности Износ на  
средства 

1. Стручно оспособување и усов-
ршување на вработените во 
УХМР во областа на хидроло-
гијата, метеорологијата  и ад-
министрацијата 35.000,00 

 
VII 

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

 
Бр. 42-9840/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5948. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
39/2006, 89/2008, 171/2010, 53/2011, 69/2013, 187/2013 
и 43/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ  
ВО 2015  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-
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ријал и имплементација на подзаконски акти од облас-
та на семето и садниот материјал и нивно усогласување 
со ЕУ законодавството. 

 
II 

Средствата од оваа програма во износ од  
2.000.000,00 денари се обезбедуваат од:                                             

                        
 денари 
Буџетот на Република Македонија за 
2015 година, Раздел 14001,  Програма 
5,  Потпрограма 52, Категорија  46 - 
Субвенции и трансфери, Ставка 464 - 
Разни трансфери  2.000.000,00 

 
III 

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

                                                                                     
Намена  денари 
1. Финансиска поддршка за признавање, 
одобрување и заштита на сорти од семе 
и саден материјал од земјоделски расте-
нија      211.000,00 
2. Финансиски средства за официјално 
сертифицирање на семенски и саден ма-
теријал од земјоделски растенија  809.000,00 
3. Финансиска поддршка за функциони-
рање на Ген-банки   900.000,00 
4. Непокриени обврски на Управата за 
семе и саден материјал во  2013/2014 го-
дина  80.000,00 
Вкупно  2.000.000,00 

 
IV 

(1) Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма 
во износ од 211.000,00 денари ќе се користат за: 

 
Намена  денари 
- Признавање и одобрување на домаш-
ни и странски сорти на земјоделски рас-
тенија и обезбедување на семенски ма-
теријал за стандардни сорти  

         
50.000,00 

- Надоместок за работата на Комисијата 
за национална сортна листа           11.000,00 
- Изготвување, техничка обработка и 
печатење на Билтен, како и изготву-
вање, техничка обработка и печатење на 
Национална сортна листа на Република 
Македонија         100.000,00 
- Статистичка обработка на добиените 
резултати од испитувањата на сортите          50.000,00 
Вкупно  211.000,00 

 
(2) Средствата од дел III точка 2 на оваа програма 

во износ од 809.000,00 денари ќе се користат за: 
 

Намена  денари 
- Контрола и евиденција на површините 
со семенски посеви и насади и произво-
дителите на сертифициран семенски и 
саден материјал  108.400,00 
-Организирање на постконтрола во 
опитни полиња на репрезентативен при-
мерок од партии на семе, вклучувајќи и 
увезени партии на семе  700.600,00 
Вкупно  809.000,00 
 

(3) Средствата од дел III точка 3 на оваа програма 
во износ од  900.000,00 денари ќе се користат за: 

Намена  денари 
- Обезбедување на услови за функцио-
нирање и работење на пунктовите за 
Ген - банките во Скопје, Штип и При-
леп врз основа на доставен извештај за 
потребните трошоци за одржување на 
Ген - банката         600.000,00                   
- Студиски посети и обуки во странство 
и во Република Македонија на вработе-
ните од Управата за семе и саден мате-
ријал за поблиско запознавање со проб-
лематика од областа на семенски и са-
ден материјал и функционирање на Ген 
- банки 

      
300.000,00 

Вкупно  900.000,00 
 
(4) Средствата од дел III точка 4 на оваа програма 

во износ од  80.000,00 денари ќе се користат за: 
 

Намена  денари 
- Заостанати долгови за испитување на 
сорти од разни видови на земјоделски 
растенија на отворено поле и во зашти-
тен простор заради запишување во На-
ционална сортна листа за 2013/2014 го-
дина  

80.000,00 

Вкупно  80.000,00 
 

V 
Исплатата на средствата од оваа програма го врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. 

Правата и обврските на корисниците на средствата 
по оваа програма од дел III се утврдуваат на следниот 
начин: 

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

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

Средствата од дел IV став (3) алинеја 2 за реализа-
ција на студиски посети и обуки во 2015 година ќе би-
дат од следните модули:  

- 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 Ев-
ропската унија и постапката на заштита на автохтони 
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. 42-9841/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5949. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-

вакултура („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012, 164/2013 и 
116/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2014 година, донесе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО 

И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Средствата за финансиска поддршка во рибарство-

то и аквакултурата за 2015 година во вкупен износ од 
90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на 
Република Македонија за 2015 година (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 155/14) раздел 
14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој (во понатамошниот текст 
Агенција), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во 
земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ 
од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 2A-
Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - 
капитални субвенции за претпријатија и невладини ор-
ганизации во износ од 40.000.000,00 денари, ќе се ко-
ристат според намените, критериумите и условите ут-
врдени со оваа програма и тоа за:  

 
1. Финансиска поддршка  

во рибарството 20.000.000,00 
2. Финансиска поддршка во  

аквакултурата  48.000.000,00 
3. Техничка помош 3.300.000,00 
4. Пилот - проекти 2.500.000,00 
5. Развој на нови пазари  

и промотивни кампањи 1.200.000,00 
6. Пренесени обврски од Програми-

те за финансиска поддршка во 
рибарството и аквакултурата од 
претходните години 15.000.000,00 

 ВКУПНО СРЕДСТВА 90.000.000,00 
 

II 
(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма на-

менети за финансиска поддршка во рибарството во из-
нос од 20.000.000,00 ќе се користат за реализација на 
следните активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Средствата од став (1)  потточка 1.1. се намене-
ти за надомест на прифатливи трошоци утврдени во 
Програмите за порибување на риболовните подрачја.  

(3) Средствата од став (1)  потточка 1.2. од овој дел 
се наменети за надомест на трошоци за обезбедување 
на порибителен материјал од пастрмка и крап. 

(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел 
се наменети за инвестиции во изградба на нови и ре-
конструкција и адаптација на постоечки риболовни 
пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за 
користење на постоечки пунктови кои се во приватна 
сопственост. Средствата за изградба на нови и  рекон-
струкција  на постоечки риболовни пунктови се наме-
нети за инвестиции кои се однесуваат на: 

- изработка или промена на урбанистички проект за 
определување на локација за изградба на риболовен 
пункт, 

- изработка на проект за изградба на риболовен 
пункт, 

- набавка на материјали за изградба и 
- изведување на изградба на риболовен пункт. 
Средствата за адаптација на постоечки риболовни 

пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат 
на подобрување на условите за истовар, манипулација, 
складирање и продажба на рибите од риболовниот пун-
кт и тоа: 

- обезбедување на довод на вода и електрична енер-
гија, 

- набавка на опрема за поправки и одржување на 
опремата во пунктот и риболовна опрема, 

- опремување со компјутери за водење на еви-
денции, 

- подобрување на работните и сигурносните услови и 
- складирање и третман на отпадот. 
 (5) Средствата од став (1)  потточка 1.4. од овој дел 

се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и 
опремување на постоечките капацитети/мрестилишта 
за производство на репродуктивен и порибителен мате-
ријал во регистрираните репроцентри и тоа за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вред-
ност на проектот за услуги за изработка на градежен 
проект;  

- изградба и обновување на рибни базени - градеж-
ни работи; 

- обновување на мрестилишна сала - градежни и за-
натски работи; 

- обновување и опремување на рибни базени; 
- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апара-

ти за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и 
друга потребна опрема); 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција наменети за обновување и /или подигну-
вање нови базени, кади, матични базени, одгледува-
лишта, растилишта и младичници; 

- набавка на градежни метеријали и елементи за 
консктрукција наменети за мрестилиште (инкубациска 
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за 
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и леж-
ници); 

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 
на рибите; 

- набавка на опрема за сортирање риба во мрести-
лишта; 

- набавка на опрема за прочистување на влезни или 
испусни води (пумпи, филтри и цевки); 

- набавка на опрема за транспорт на жива риба; 
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- набавка на опрема за аерирање на вода; 
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на 

елементи за конструкција и опрема, вклучително  и со-
фтвер; 

- набавка и инсталирање на опрема за следење на 
хемиски карактеристики на вода, 

- набавка на агрегат за струја; 
- набавка на пумпи за вода на течни горива. 
 (6) Средствата од став (1)  потточка 1.5. од овој се 

наменети за изградба на нови или обновување на по-
стоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојран-
ското езеро и тоа за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вред-
ност на проектот за услуги за изработка на градежен 
проект; 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција; 

- изведба на работите. 
(7) Средствата од став (1)  потточка 1.6. од овој дел 

се наменети за надомест на трошоци за обезбедување 
на порибителен материјал од пастрмка и крап. 

 (8) Средствата од став (1) потточка 1.7. од овој дел 
се наменети за надомест на трошоци за физичка зашти-
та на рибите во периодот на нивниот природен мрест 
утврден во риболовната основа и конкретно одреден во 
донесеното решение за забрана на риболов во период 
на природен мрест на рибите по одделни риболовни 
води, во период од 1 декември 2014 година, до 31 ок-
томври 2015 година. 

(9) Средствата од став (1) потточка 1.7. од овој дел 
по корисник во зависност од условите на теренот и го-
лемината на риболовната вода, не треба да го надминат 
износот од: 

- 60. 000,00 денари - за заштита на риболовните ре-
вири и рекреативни зони; 

- 300.000,00 денари – за заштита на риболовни 
зони; 

- 1.500.000,00 денари – за заштита на риболовни 
подрачја. 

(10) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 
1.1., 1.2., 1.4. и 1.6. од овој дел се субјекти – регистри-
рани репроцентри за производство на репродуктивен и 
порибителен материјал, кои изведуваат вештачки 
мрест и порибуваат риболовни води со определени ви-
дови риби.  

(11) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 
1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на 
нови и реконструкција и адаптација на постоечки рибо-
ловни пунктови се единиците  на локални самоуправи 
за реализирање на предвидениот предмет на работа 
или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни 
понудувачи за реализирање на предвидената актив-
ност, а корисници на средствата за надомест за услуга 
за користење на постоечки пунктови се концесионери-
те на рибите. 

 (12) Koрисници на средствата од став (1) потточка 
1.5. од овој дел се единицата  на локална самоуправа 
или концесионерите на риби за вршење стопански ри-
болов на Дојранското Езеро. 

(13) Koрисници на средствата од став (1) потточка 
1.7. од овој дел се концесионерите на рибите од рибо-
ловните води. Еден концесионер може да користи 
средства само за еден одреден период на природен 
мрест и забрана за риболов. 

 
III 

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма на-
менети за финансиска поддршка во аквакултурата во 
вкупен износ 48.000.000,00 денари ќе се користат за: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции во аквакултурата се наменети за: 
- изградба на нови капацитети за аквакултура, 
- проширување, реконструкција, адаптација и мо-

дернизација на постојните капацитети за аквакултура; 
- изградба на нови капацитети за преработка на ри-

бите и 
- набавка на опрема за доработка, преработка, скла-

дирање и пакување на рибите. 
(3) Средствата од став (1)  потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции за изградба на нови капацитети за аква-
култура, како и за проширување, реконструкција, адап-
тација и модернизација на постојните капацитети за ак-
вакултура можат да бидат наменети за:  

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект за обновување и/или подигнување нови капаци-
тети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната при-
фатлива вредност на проектот за услуги за изработка 
на градежен проект, 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција наменети за обновување и/или подигну-
вање нови капацитети за аквакултура (базени, кади) 
матични базени, одгледувалишта и гоилишта,  

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска 
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за 
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и леж-
ници), 

- набавка на кафези за кафезно одгледување на 
риба,  

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за 
кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување, 

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 
на рибите, 

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници, 
- набавка на опрема за складирање на риба во свежа 

состојба односно опрема за замрзнување на рибите оп-
ремено со систем за испуштање на jаглерод диоксид 
или течен азот или фрижидери,  

- набавка на ледомати, 
- набавка на опрема за прочистување на влезни или 

испусни води (пумпи, филтри и цевки), 
- набавка на опрема за транспорт на свежа риба, 
- набавка на опрема за автоматско или полу авто-

матско сортирање на риба, 
- апарати за за додавање на течен  кислород во во-

дата,  
- товарно возило со  кабина со минимум три места 

за седење, погон 4x4, отворен товарен простор на чети-
ри тркала, , носивост најмалку 1000 кг и сила на мото-
рот  до 140 кc,  

- товарно моторно возило за транспорт на жива ри-
ба со носивост до 10 000 кг, 
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- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на 
кислород во гасна состојба или течен кислород- распр-
скувачи, манометри, челиќни боци за складирање на 
кислородот или (специјализирано комплетно опремено 
возило за транспорт на жива риба),  

- специјализирани товарни возила опремени со сис-
тем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и 
носивост до 1500 кг, 

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 
6 м  и ширина до 2.5 м, со јачина мотор до 12 коњски 
сили; 

- набавка на опрема за пратење на хемиските карак-
теристики на водата (присуство на растворен кислород, 
јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, pH и 
др.), 

- набавка на агрегат за струја до 10 киловати и 
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на 

елементи за конструкција и опрема, вклучително  и со-
фтвер. 

 (4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
за инвестиции за изградба на нови капацитети за пре-
работка на рибите можат да бидат наменети  за:  

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект за подигнување нови преработувачки капаците-
ти не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност 
на проектот за услуги за изработка на градежен проект, 

- набавка на градежни материјали и елементи за 
конструкција и 

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на 
елементи за конструкција. 

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
за набавка на опрема за доработка, преработка, склади-
рање и пакување на риба можат да бидат наменети за: 

- прием и чистење на рибата, 
- обескостување и филетирање, 
- димење (топло и/или ладно) на рибата,  
- пакување и вакумирање на риба, 
- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и 

готовиот производ и 
- оперативни трошоци за инсталирање на опрема 

вклучително  и софтвер. 
(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски 

средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) 
потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине изно-
сот од  3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции 
од 7.000.000,00 денари назависно од вкупната вредност 
на инвестицијата. 

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на ре-
ализирани инвестиции можат да се зголемат во следни-
ве случаи: 

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за 
инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-
панство од 18 години старост до 40 години старост на 
денот на поднесување на инвестицијата или жена носи-
тел на земјоделско стопанство, 

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за 
инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-
панство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално 
подрачје, 

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за 
инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-
панство од 18 години старост на денот на поднесување 
или жена носител на земјоделско стопанство кое се на-
оѓа во ридско-планинско рурално подрачје. 

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел 
се наменети за набавка на порибителен материјал.  

(9) Висината на вредноста на поддршката од став 
(1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен подмла-
док изнесува 40% од просечната пазарна цена на под-
младокот утврдeна од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст 

Министерството) на предлог на овластените установи 
од областа на рибарството без разлика на набавната 
(фактурната) вредност на подмладокот. 

(10) Вкупната вредност на исплатени средства за 
финансиска поддршка од став (1) потточка  2.2. на овој 
дел по поединечен корисник не може да го надмине ут-
врдениот износ од 300 000, 00 денари назависно од 
вкупната вредност на набавениот подмладок. 

(11) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел 
наменети за произведена и продадена риба во периодот 
од 1 декември 2014 година до 31 октомври  2015 го-
дина.  

(12) Висината на вредноста на поддршката за ки-
лограм произведена и продадена риба ќе изнесува 
20,00 денари по килограм. 

(13) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел 
се исплаќаат скалесто и тоа:  

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник до 25.000 килограми - 100 %  од 20,00 денaри, 

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник од 25.000 до 50.000 килограми - 75 %  од 20,00 
денaри, 

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник од 50.000 до 100.000 килограми -  50 %  од 20,00 
денaри и  

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник над 100.000 килограми - 25 % од 20,00 денaри.   

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.1., наменети за изградба на нови капацитети за аква-
култура се субјекти кои се регистрирани за дејност ак-
вакултура и кои поседуваат или користат недвижен 
имот на кој планираат да изградат капацитет за аква-
култура, или поседуваат дозвола за користење на вода 
за поставување на кафези во зоните предвидени за ак-
вакултура.  

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. 
наменети за проширување, реконструкција, адаптација 
и модернизација на постојните капацитети за аквакул-
тура се субјекти кои се регистрирани за дејност аква-
култура и се запишани во регистарот на одгледувачи 
на риби што се води во Министерството. 

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. 
наменети за изградба на нови капацитети за преработка 
на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои 
се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат 
или користат недвижен имот на кој планираат да изгра-
дат преработувачки капацитет. 

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. 
наменети за набавка на опрема за доработка, прера-
ботка, складирање и пакување на рибите се микро, ма-
ли и средни претпријатија кои поседуваат или користат 
објект наменет за преработка на риби. 

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.2. од овој дел  се субјекти кои поседуваат дозвола за 
производство на порибителен материјал од рибник на-
менет за промет кои немаат увезено порибителен мате-
ријал и жива риба во периодот декември 2014 - декем-
ври 2015 година од видот риба за која поседуваат доз-
вола за производство на порибителен материјал за соп-
ствено насадување на рибникот како и субјекти запи-
шани во регистарот на одгледувачи на риби што се во-
ди во Министерството кои имаат купено подмладок од 
субјекти кои поседуваат дозвола за производство на 
порибителен материјал од рибник наменет за промет. 

(16) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.3. од овој дел се  субјекти запишани во регистарот на 
одгледувачи на риби што се води во Министерството и  
немаат увезено порибителен материјал и жива риба во 
периодот декември 2014 - декември 2015 година од ви-
дот риба за која ја бараат финансиската поддршка.  
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IV 
(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-

менети за техничка помош во вкупен износ 3.300.000, 
00 денари, ќе се користат за реализација на следните 
активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од став (1) на овој дел се наменети за 

финансирање на мерки кои се однесуваат на подготви-
телни, административни и технички активности и ак-
тивности за следење, размена на информации, процен-
ка и ревизија  во областа на рибарството и аквакулту-
рата. 

(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.1. 
од овој дел е Министерството преку организации на 
производители запишани на регистар кој се води во 
Министерството за надомест на трошоци поврзани со 
организацијата на работниот состанок.  

 (4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 
3.2. од овој дел се рибарски и риболовни здруженија и 
организации на произведители запишани на регистар 
кој се води во Министерството за организација на ра-
ботни средби повразани со зголемување на соработката 
во здруженијата и меѓу здруженијата со цел размена на 
информации и обезбедување оптимални услови за пла-
сирање на рибата на пазарот. 

(5) Корисници на средствата од став (1) потточка 
3.3. од овој дел е Министерството за исплата на надо-
месток на работата на членовите на Советот за рибар-
ство и аквакултура. 

(6) Корисници на средствата од став (1) потточка 
3.4. од овој дел се овластените установи од областа на 
рибарството согласно член 74 од Законотт за рибарство 
и аквакултура. 

 
V 

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 
износ од  2.500.000,00 денари за развојни, истражувач-
ки и апликативни пилот проекти особено  се наменети 
за: 

- зголемување на производството на риба, 
- заштита на рибите и животната средина, 
- развој на риболовниот туризам и 
- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и 

производи од риби. 
(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти 

од став (1) од овој дел по поединечен корисник не мо-
же да го надмине износот од 500.000,00 денари наза-
висно од вкупниот износ на проектот.   

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој 
дел се овластени институции од областа на рибар-
ството, научни и/или образовни установи од областа на 

рибарството, рибарски и риболовни здруженија, орга-
низации на производителите, концесионерите на риби-
те и вршителите на аквакултура.  

(4) Доколку изтражувачките и апликативните пилот 
проекти од став (1) од овој дел ги реализират рибарски 
и риболовни здруженија и организации на производи-
тели, концесионерите на рибите и вршителите на аква-
култура,  задолжително содржат соодветна научна ве-
рификација. 

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од 
помошта од став (1) на овој дел задолжително се пуб-
ликуваат во технички извештаи достапни за јавноста. 

  
VI 

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма на-
менети за Развој на нови пазари и промотивни кампа-
њи во вкупен износ од 1.200.000,00 ќе се користат за 
реализација на следните активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата  од ставот (1) потточка 5.1. од овој 

дел се наменети за надомест на трошоци за организа-
ција на манифестација за промовирање на производи 
од рибарството и аквакултурата.  

(3) Средствата  од ставот (1) потточка 5.2. од овој 
дел се наменети за организирање и /или учество на ма-
нифестации, саеми и натпревари. 

(4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 
5.1. и 5.2. на овој дел се рибарски и риболовни здруже-
нија, организации на произведители запишани на ре-
гистарот кој се води во Министерството за реализација 
на активности.  

 
VII 

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се 
наменети за исплата на пренесени обврски од Програ-
мите за финансиска поддршка во рибарството и аква-
културата од претходните години во вкупен износ од 
15.000.000,00. 

 
VIII 

(1) Барањата за користење на средства од дел II 
потточка 1.1.,  1.2, 1.6., дел IV став (1), дел V став (1) и 
дел VI став (1), од оваа програма се поднесуваат до 
Министерството најдоцна до 10.11.2015 година.  

 (2) Барањата за користење на средства од дел II 
потточка 1.3., 1.4., 1.5. и 1.7. и дел III став (1) од оваа 
програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на 
рокови утврдени во објавен јавен повик. 

 
IX 

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 
1.1. од оваа програма се врши врз основа на известува-
ње за склучен договор за реализирани активности по 
фази. Министерството, договорот го склучува врз ос-
нова на одобрена програма за порибување поднесена 
од регистрирани репроцентри за производство на реп-
родуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат 
вештачки мрест и порибуваат риболовни води со опре-
делени видови риби. 
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(2) Исплатата на средствата од дел II точка 1 пот-
точка 1.1. за реализација на активностите од првата фа-
за се врши авансно со известување за склучен договор 
кое Министерството го доставува до Агенцијата. 
Исплатата за секоја наредна фаза се врши авансно со 
доставување на известување за реализација на актив-
ностите од предходната фаза, кое Министерството го 
доставува до Агенцијата, а во чиј прилог се доставува 
и изјава за наменско користење на средствата од корис-
никот на средствата за предходната фаза. Исплатата на 
средствата од потточка 1.6. се врши со известување за 
склучен договор и извештај за реализирано порибува-
ње кое Министерството го доставува до Агенцијата. 

(3) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. 
и 1.6. се врши врз основа на склучен договор за обезбе-
дување на порибителен материјал и изведување на по-
рибување и извештај за извршено порибување кои Ми-
нистерството ги доставува до Агенцијата. Министер-
ството, договорот за обезбедување на порибителен ма-
теријал и изведување на порибување го склучува врз 
основа на одобрена програма за порибување. 

(4) Програмите од став (1) и став (3) од овој дел се 
доставуваат до Министерството за одобрување најдоц-
на до 31.03.2015 година, кои особено содржат предви-
дени активности поделени во фази, временска рамка 
како и потребни финансиски средства за реализација 
на активностите.   

(5) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.3. 
1.4. и 1.5. дел III поточка 2.1., од оваа програма се реа-
лизира врз основа на одобрени барања за исплата по 
објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го обја-
вува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на 
објавувањето на оваа програма. 

(6) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.7. 
и III  потточка 2.2. и 2.3. од оваа програма се врши врз 
основа на доставено барање со потребна документација 
по објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата ја ут-
врдува и објавува потребната документација која се 
приложува кон барањата за користење на средствата. 

 (7) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 пот-
точка 3.1. се врши врз основа на доставено известува-
ње за исплата на потребни средства за реализација на 
годишен работен состанок доставено од Министер-
ството до Агенцијата најдоцна до 15.12.2015 година. 

 (8) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 пот-
точка 3.2. се врши по доставено известување за одобре-
на програма за организација на работна средба со пот-
ребни финансиски средства и доставен извештај за од-
ржана средба со докази за реализација на средствата од 
Министерството до Агенцијата најдоцна до 15.12.2015 
година. 

(9) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточ-
ка 3.3. се врши врз основа на известување за извршени 
обврски во чиј прилог се доставува Решение за надо-
мест за работа на членовите на Советот за рибарство и 
аквакултура. 

(10) Исплата на средствата од дел IV точка 3 пот-
точка 3.4. се врши врз основа на известување за испла-
та по предходно спровед јавен конкурс од Министер-
ството. Министерството го објавува јавниот конкурс не 
подоцна од 90 дена од денот на објавувањето на оваа 
програма.  

(11) Исплатата на средствата од дел V точка 4 се 
врши врз основа на известување за одобрени проекти 
по предходно спровед јавен повик од Министерството. 
Министерството го објавува јавниот повик не подоцна 
од 60 дена од денот на објавувањето на оваа програма. 

 (12) Висината на финансиската поддршка по ко-
рисник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2, 1.6 и дел V 
од оваа програма се определува во зависност од плани-
раната количина порибителен материјал наменет за по-
рибување и во зависност од техничките потреби за реа-
лизација на пилот проектот. 

Висината на финансиската поддршка по корисник 
за дел II точка 1 потточка 1.7. се определува врз основа 
на одобрена програма за дополнителна заштита со 
предвидени активности и планирани финансиски сред-
ства, која се доставува до министерството за одобрува-
ње најдоцна до 1.03.2015 година. 

(13) Исплатата на средствата од дел VI се врши врз 
основа на известување за програма за организација 
и/или учество на натпревари и манифестации одобрена 
од Министерството и склучен Договор за организација 
и/или учество на натпревари и манифестации , доставе-
ни од Министерството до Агенцијата најдоцна до 
15.12.2015 година. 

(14) За барањата за користење на средства кои се 
поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови ут-
врдени во објавен јавен повик, контролите на лице мес-
то ги врши Агенцијата. 

 
X 

Исплата на средствата од оваа програма по корис-
ници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро 
сметки на барателите најдоцна до 30.06.2016 година. 

 
ХI 

Средствата предвидени со оваа програма се непов-
ратни. 

 
ХII 

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

 
Бр. 42-9843/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5950. 
Врз основа на член 41 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
155/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА  2015 ГОДИНА 
 
1. Финансирањето на училишните објекти од основ-

ното образование се врши согласно член 162 од Зако-
нот за основното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 и  
135/14).  

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-
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бедените средства во Буџетот на Република Македони-
ја за 2015 и врз основа на одредбите од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година.  

Средствата за реализација на оваа програма во вку-
пен износ од 172.000.000 денари се  обезбедени од Бу-
џетот на Република Македонија за 2015 година, на Раз-
дел 16001 – Министерство за образование и наука, 
Потпрограма ТА – изградба и Потпрограма ТБ- рекон-
струкција на основни училишта, ставка 482. 

Опис на планирани активности и распределба на 
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – 
Изградба на основни училишта: 

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ 

ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА 

Изградби, доградби и надградби на 
основни училишта за започнати 
градби и нови градби, доградби и 
надградби кои ќе започнат во 2015 
година 

135.500.000 

Средства за враќање на задржан 
депозит 

    1.000.000 

Стручно-технички надзор при из-
градби, доградби, надградби на ос-
новни училишта  

    2.500.000 

Техничка документација, елабо-
рати, ревизија на техничка доку-
ментација и  трошоци за обезбеду-
вање на податоци за изградби, дог-
радби, надградби, од јавни инсти-
туции 

   3.000.000 

ВКУПНО             
142.000.000 

  
Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –
Реконструкција на основни училишта: 

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ 

ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА 

Реконструкциja, санациja, адапта-
ција на училишни објекти кои се 
започнати и нови реконструкции, 
санации и адаптации кои ќе започ-
нат во 2015 година 

            27.000.000 

Стручно-технички надзор при ре-
конструкции, санации , адаптации 

1.200.000 

Техничка документација, елабо-
рати, ревизија на техничка доку-
ментација и  трошоци за обезбеду-
вање на податоци од јавни инсти-
туции 

1.800.000 

ВКУПНО           30.000.000 

  
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-9883/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5951. 
Врз основа на член 16 ставовите 2 и  3 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 
164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2014 година донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО 
ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАР-
ТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
    
1. ВОВЕД 
 
Програмата за обезбедување средства за болничко 

лекување без наплата на учество (партиципација) за 
пензионери во Република Македонија за 2015 година, 
обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапреду-
вањето на здравјето на пензионерите  како и обезбеду-
вање на услови за лекување на пензионерите во бол-
ничките здравствени установи во Република Македо-
нија.  

Со Програмата се опфатени корисниците на ста-
росна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е 
пониска од 12.600 денари и се со живеалиште на тери-
торијата на Република Македонија. Со Програмата се 
опфатени случаите на болничко лекување во болнички-
те здравствени установи во Република Македонија 
непосредно по акутно заболување, состојба и повреда 
или заради влошување на хронична болест.  

Со Програмата не се опфатени членовите на семеј-
ството на корисникот на пензијата, корисници на пен-
зија кои остваруваат право на пензија од друга држава 
како и случаите на: 

- специјализираната медицинска рехабилитација ка-
ко продолжено болничко лекување 

- сместување во геронтолошка установа и 
- дневното болничко лекување (дневна болница) 
За реализација на мерките предвидени во оваа прог-

рама, Владата на Република Македонија обезбедува 
средства од Буџетот на Република Македонија за пок-
ривање на учеството (партиципацијата) при користење-
то на болничката здравствена заштита на граѓаните од-
носно пензионерите со пензија пониска од 12.600 де-
нари.  

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Целта на донесувањето на оваа програма е  обезбе-

дување на грижа во чувањето, следењето и унапредува-
њето на здравјето на пензионерите  како и обезбедува-
ње на услови за лекување на пензионерите во болнич-
ките здравствени установи во Република Македонија.  

 
3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата ќе се реализира со финансиски сред-

ства во висина од 35.000.000,00 денари. Од oсновен бу-
џет на Република Македонија за 2015 година одобрени 
се 25.000.000,00 денари, а останатите 10.000.000,00 де-
нари од самофинансирачки средства на Министерство-
то за здравство.  

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-
натите обврски. 

 
4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 
   
Следење на спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба ја известува 
Владата на Република Македонија. 



25 декември 2014  Бр. 194 - Стр. 27 

 
 

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

 
Бр. 42-9916/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5952. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 
39/2014, 43/2014 и 132/2014) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. ВОВЕД 

 
Со Законот за здравствено осигурување е уредено 

здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-
врските од здравственото осигурување, како и начинот 
на спроведување на здравственото осигурување. Здрав-
ственото осигурување се установува како задолжител-
но и доброволно осигурување. Задолжителното здрав-
ствено осигурување се установува за сите државјани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со Закон.  

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување се уредуваат видовите на придонеси за 
задолжителното социјално осигурување, обврзниците 
за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и 
уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат 
придонеси, стапките на придонеси, начинот на 
пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контро-
ла на пресметување и уплата на придонеси како и дру-
ги прашања кои се значајни за утврдување и плаќање 
на придонесите. 

 
2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 
Со Законот за здравствено осигурување се утврдува 

кои категории на лица се задолжително здравствено 
осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Ма-
кедонија кои немаат ниту еден основ на здравствено 
осигурување. 

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, горепосочената категорија на граѓани 
на Република Македонија се утврдуваат како обврзни-
ци за плаќање на придонес за задолжително здравстве-
но осигурување, а како обврзник за пресметување и уп-
латување на придонесот е Министерството за здрав-
ство.   

 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 
здравствено осигурување на  државјаните на Републи-
ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-
ствено осигурување. Министерството за здравство како 
обврзник за пресметување и уплатување на придонесот 
за задолжително здравствено осигурување ќе може на 

месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, 
овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа 
непречено користење на здравствените услуги односно 
здравствената заштита.  

 
4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 
Според податоците добиени од Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, државјани на Ре-
публика Македонија кои немаат ниту еден основ на 
здравствено осигурување се околу 221.000, а придоне-
сот за задолжително здравствено осигурување на ме-
сечно ниво, за еден осигуреник е 840,00 денари. 

 
5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
За пресметување и уплатување на придонесот за за-

должително здравствено осигурување според оваа 
програма, обезбедени се средства во износ од 
2.206.000.000,00 денари од Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2015 година, од кои ќе бидат измирени и 
заостанатите обврски од 2014 година.   

 
6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

 
Следење на спроведување на Програмата за плаќа-

ње придонес на државјаните на Република Македонија 
кои не се задолжително здравствено осигурани за 2015 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-9917/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5953. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и  3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, и 132/14), и член 63 точка 7 од Законот за здрав-
ствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014 и 113/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ  ЗАБО-
ЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Заради обезбедување на здравствена заштита на 

граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа 
во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето 
на родилките и на доенчињата се обезбедуваат сред-
ства за партиципација при користењето на здравстве-
ните услуги на товар на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија, и од  сопствени приходи на Ми-
нистерството за здравство. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од 
Буџетот на Република Македонија и  од сопствени при-
ходи на Министерството за здравство,  за покривање на 
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партиципацијата при користењето на здравствена заш-
тита на граѓаните на Република Македонија за заболу-
вањата предвидени  со оваа програма.  

Со донесувањето на оваа програма, се обезбедуваат 
средства за партиципација при користењето на здрав-
ствената заштита:  

 
1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГО-

ДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ  
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ: 

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно и  
  оперативно породување), 
- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња,  
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња  
- лекување на доенчиња до една година во болнич-

ки услови. 
 
2.  НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ 
СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ 
ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА  ПАРТИЦИПАЦИ-
ЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА: 

• Ревматска грозница 
• Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања; 
- Duchenne – ова мускулна дистрофија, 
- Паркинсонова болест, 
- Миотгонии, 
- Митохондриални мниопатии, 
- Мијастении,  
- Спинални мускулни атрофии, 
- Амиотрофична латерална склероза – болести на 

моторен нервон,   
- Хередитарни сензомоторни невропатии; 
• Прогресивна системска склероза (Sclerodermia); 
• Церебрална парализа; 
• Мултиплекс склероза; 
• Цистични фибрози; 
• Епилепсија; 
• Пемфигус и лупус еритематодес; 
• Дислексија, дисграфија и дислалија; 
• Афoнија  (Aphonija) 
• Заразни болести:  
- ХИВ/СИДА, 
- беснило (Lyssa ; Rabies), 
- цревен тифус (Typhus abdominalis), 
- црвенка (Rubeola), 
- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 
- бруцелоза (Brucellosis) 
- дифтерија (Diphtheria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулозa (Tuberculosis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки 

(Meningitis), 
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis), 
- голема кашлица (Pertussis), 
- мали сипаници (Morbilli), 
- овчи сипаници (Varicella), 
- шарлах (Scarlatina), 
- тетанус (Tetanus), 
- хепатитис (Hepatitis), 
- заушки (Parotitis epidemica), 
- салмонелоза  (Salmonellosis), 
- колера (Cholera asiatica), 
- маларија (Malaria), 
- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни хеморагични трески, чума),  
- рововска грозница (Q - treska), 

• Испитувања: 
- испитување на хеликобактер 
- задолжително лабораториско испитување на бре-

мени. 
 
3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИН-

СУФИЦИЕНЦИЈА  И НИВНО  ТРЕТИРАЊЕ СО ДИ-
ЈАЛИЗА 

 
Основен критериум за започнување на лекувањето 

со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфи-
циенција во терминален стадиум, односно потполно 
отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин 
на надоместување на функцијата на бубрезите претста-
вува дијализата, процес со кој се врши намалување на 
деградационите продукти (депурација и елиминација 
на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување 
живот на пациентот. 

Согласно доктринарните ставови на медицинската 
наука, за успешно лекување на болните со хронична 
бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 
вршење на секојдневните активности, оптимално секој 
пациент треба да биде три пати неделно третиран со 
дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден па-
циент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден ди-
јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 
лекови за процесот на дијализа и материјални тро-
шоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 
анализи и дијагностички испитувања, кои се пропи-
шани со Нормите и стандардите за водење на дијали-
зата. 

Во Република Македонија доделени се  Лиценци за 
вршење на здравствена дејност - дијализа во мрежата 
на здравствените установи. 

Пациентите  дијализираат во дијализните центри  
во Република Македонија и тоа:  во Клиниката за неф-
рологија,  Завод за нефрологија Струга ( само амбулан-
тска дијализа),  и во центрите за дијализа во Скопје: 
Железара, „8-ми Септември“, Битола, Велес, Гевгелија, 
Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Кума-
ново, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Те-
тово, Штип, Кичево,  Охрид,  ПЗУ Диамед Скопје и 20 
странски државјани кои се на хроничната дијализна 
програма.  

За пресметување на вкупните средства кои се пот-
ребни за странските државјани и партиципацијата за 
сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е 
да се пресмета просечната цена на чинење на еднократ-
на дијализа која варира во зависност од видот на дија-
лизата и здравствената состојба на пациентот. 

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна 
дијализа и обавезни трошоци) се 5.400,00 денари.  

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент пот-
ребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за 
еден пациент на годишно ниво  се 842.400,00  денари.    

По Програмата за партиципација при користењето 
на здравствена заштита на одделни заболувања на гра-
ѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчи-
њата во Република Македонија за 2015 година, за бол-
ните со хронична бубрежна инсуфициенција  и нивно 
третирање со дијализа  се признава  1 (еден) денар. 

Бројот на заболени на оваа болест постојано е во 
пораст и моменталната  состојба  на  заболени е 1500. 

 
4.  ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ 
Планот и програмата за работа на Универзитетски-

те клиники во Скопје, а почитувајќи ги просторните и 
кадровските можности и ограничувања, бројот на тран-
сплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои 
би можеле да се трансплантираат од жив донор или со 
кадаверична трансплантација. 
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За успешноста на трансплантацијата покрај кадров-
ските, просторните и техничките можности, потребно е 
да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го 
спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – 
Micophenolic acid,  Cyclosporine. Истите се примаат во 
континуитет во понатамошниот период. 

Трансплантација на бубрези се врши на Универзи-
тетската клиника за урологија во соработка со Универ-
зитетската клиника за нефрологија и други клиники, а 
по претходна типизација на ткивата на давателот и 
примателот во Републичкиот завод за трансфузиоло-
гија. Посттрансплантациониот рехабилитационен трет-
ман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија. 

Во 2015 година планирано е да се извршат нови 
пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата 
на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската 
клиника за хематологија. За успешноста на трансплан-
тацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е 
да се обезбеди имуносупресивниот лек Cyclosporin. 

Осигурените лица правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување согласно Законот за здравствено осигуру-
вање. Секој што доброволно дарувал ткиво или орган 
се ослободува од плаќање на партиципација при корис-
тењето на здравствени услуги. 

За прифаќање на трансплантатот се користат след-
ните лекови: 

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 
500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine 
a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml. 

 
5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 
Малигните заболувања претставуваат многу серио-

зен здравствен, социјален и економски проблем заради 
тежината на заболувањето, должината на лекувањето, 
долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза. Во Република Македонија, малигните забо-
лувања се на второ место по застапеност веднаш по 
кардиоваскуларните болести. 

Во лекувањето на заболените од малигни болести 
учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, 
Клиниката за хематологија, Клиниката за детски бо-
лести, Хируршките кли-ники и други здравствени уста-
нови во Републиката. Здравствената заштита се состои 
од рано откривање и ефикасно лекување на заболените.  

Програмата опфаќа лекување на малигните болести 
со хируршки третман, зрачење и апликација на хемио-
терапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот 
зависи од природата и стадиумот на болеста.  

Со оваа Програма се обезбедуваат средства за 
партиципација за осигурените лица, а осигурените ли-
ца правата од здравствената заштита ги остваруваат врз 
основа на своето здравствено осигурување.  

 
6. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС   
 
Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок 

шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релати-
вен недостаток на инсулин и/или инсулинска резис-
тенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, 
масти и протеини и претставува едно од почестите за-
болувања во Републиката. Примарно се карактеризира 
со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни 
(ретинопатија, нефропатија и невропатија) и макровас-
куларни компликации (коронарна срцева болест, 
цереброваскуларна болест и периферна васкуларна 
болест), со зголемен морталитет и морбидитет и со на-
мален квалитет на живот.  

Истовремено се напоменува дека за секој инсулино-
зависник пациент потребно е на секои два месеци да се 
врши по еден специјалистички контролен преглед или 
годишно шест прегледи по пациент.  

 
7. ХОРМОН ЗА РАСТ 
 
Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што 

е пореметен процесот на растење пред се заради недос-
таток на овој хормон. Со неговата употреба се вос-
поставува рамнотежа на сите функции во организмот. 

Во Република Македонија годишно околу 63 деца 
имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на деца кои примаат хормон за раст се определува врз 
медицински критериуми.  Хормонот за раст се користи 
за децата кај кои не е завршено затворање на епифиз-
ните рскавици. 

Децата се третираат на клиниката за детски болести 
во Скопје. 

За лекување на децата со проблеми во процесот на 
растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 
1.5мл, 10мг - 1.5мл  и 15мг - 1.5мл. 

 
8. ХЕМОФИЛИЈА  
  
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-
волни количини. Неспособноста на организмот за 
создавање на овие фактори предизвикува крварења од 
микро и макротраумите кои не можат да се сопрат ос-
вен со употреба на нив, така да доколку овие болни 
адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 
настанат сериозни компликации, смрт како и траен 
инвалидитет. 

Лекувањето на пациентите се врши во Републички-
от завод за трансфузиологија, Клиниката за детски бо-
лести, Клиниката за хирургија, Клиниката за хематоло-
гија и останатите здравствени установи во Републи-
ката. Европската и светската асоцијација на хемофили-
чарите препорачуваат лекување  со фактор VIII или 
фактор IX. Употребата на фактор VIII или фактор IX е 
неопходна во лекувањето на овие болни заради ми-
нимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, осо-
бено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на бол-
ните со што би се намалиле трошоците за болничко ле-
кување, намалување на последиците кај болните во од-
нос на инвалидитет, можност за нивно вклучување во 
секојдневниот живот.  

Покрај активностите на лекувањето на пациентите 
со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 
пристап, со цел подобрување на состојбата на пациен-
тите преку рано препознавање и навремено лекување 
на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. 
За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за 
трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува 
досегашните активности со цел прераснување во цен-
тар за сеопфатна грижа.  

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

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија 
се: 

- контрола на присуство на вирусни маркери  - a-
HIV, a-HCV i HbsAg, 

- определување на нивото на коагулациските фак-
тори, 

- определување на присуство на инхибитори, 
- хепатални иследувања. 
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Потребно е продолжување на континуираната ме-
дицинска едукацијата на медицинскиот персонал кој е 
вработен во Центарот за хемофилија, и зајакнување на 
соработката помеѓу Центарот за хемофилија и  Граѓан-
ското здружение на лицата болни од хемофилија – Хе-
молог. 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 
 
1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња 

до 1-на годишна возраст потребни се сретства за: 
 

1. Интрапартална заштита на родилки  
а) неоперативно породување – x 1.250 
денари 
б) оперативно породување-царски рез 
– x 4.200   

13.800.000,00 
15.000.000,00 

2. Специјалистички  лекарски  прегле-
ди на  доенчиња  
до 1 година  -  х 40 денари 

1.050.000,00 

3. Лекарски ортопедски преглед со 
ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40 
денари 

1.050.000,00 

4. Лекување на доенчиња до една го-
дина во болнички услови 

7.139.900,00 

Вкупно: 38.039.900,00 
  
2. За лекување во врска со наведените заболувања 

од точка 2 на оваа  програма, потребни се средства за: 
 

1. Специјалистички лекарски преглед  3.050.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања  
-  испитување на хеликобактер 
- задолжително лабораториско испи-
тување на бремени 
- лабараторија ЛУ 1  
- рендген   

 
 

500.000,00  
1.000.000,00 
1.050.000,00 
1.550.000,00 

3. Лекување во болнички услови 17.766.000,00 
Вкупно: 24.916.000,00 

  
3. За болни со хронична бубржна инсуфициенција и 

нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програ-
ма потребни се средства за:  

 
1. Партиципација  за осигурени ли-

ца кои се третираат со дијализа - 
х  1,00  денар   

234.000,00 
 

 Вкупно: 234.000,00 
  
4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа 

програма, потребни се средства за:  
 

1. Партиципација за транспланта-
ција  3.240.000,00 

 
5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа прог-

рама, потребни се средства за:  
 

1. Партиципација за осигурени 
лица - х 2.700,00 денари  
(максимум) 28.000.000,00 

 Вкупно:  28.000.000,00 
  
6. За шеќерна болест – диабетес мелитус од точка 6 

на оваа програма, потребни се средства за:  

1. Партиципација за специја-
листички контролни прегле-
ди  х 40 денари 

6.600.000,00 
 

 
7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма 

потребни се средства за:  
 

1. Партиципација за осигурени  
63 лица х 2.700,00 денари 
(просечна партиципација на 
годишно ниво)  

170.100,00 
 

 
8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, пот-

ребни се средства за:  
 

8.1. Партиципација за  осигуре-
ни лица х 6.000,00 денари 3.600.000,00 

8.2. За секундарна и терцијарна 
превенција на хемофилија 2.200.000,00 

 Вкупно годишно за хемо-
филијата се потребни 5.800.000,00 

 
ВКУПНО ЗА: точка 1,2,3,4,5,6,7, и 8 потребни се 

107.000.000,00 денари  и тоа : 24.000.000,00 денари од 
основниот Буџет  и 83.000.000,00 денари од  Буџетот на                           
самофинансирачки активности.  

 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 107.000.000,00 денари за партиципација на 
осигурените лица во врска со лекувањето на одделни 
заболувања, породувањата   и здравствената заштита 
на доенчињата.  

Средствата предвидени за партиципација во оваа 
програма, Министерството за здравство ги дозначува 
до јавните здравствени установи  согласно планирани-
те средстваво утврдени во табелите поединечно по ос-
нов на сите услуги на здравствена заштита врз основа 
на фактички документирана евиденција за ослободува-
ње од партиципација на корисниците на здравствените 
услуги за основите наведени во оваа програма. 

Неизмирени обврски по години вкупно:  
20.000.000,00  денари, кои средства ќе се измируваат 
согласно обезбедените средства за реализација на прог-
рамата. 

Дел од средствата  кои се наменети за Програмата,  
ќе се користат  за заостанати  долгови  од последните 
две години. 

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 
25.01.2016 година да достават до Министерството за 
здравство извештаи за реализацијата на средствата и 
наменското користење на истите . 

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

 
Бр. 42-9919/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5954. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013,  
39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  21.12. 2014 го-
дина,  донесе   
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА,СПРЕЧУВА-
ЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2015 ГОДИНА 
 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Генерална цел на оваа програма  е спречување и 

сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на 
Република Македонија .  

Притоа, основни цели на оваа  програма се: 
 
1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај лу-

ѓето; 
2. Спречување на појава на компликации и инвали-

дитет; 
3. Спречување на појава на рецидиви; 
4. Намалување на стапката на смртност; 
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен 

случај; 
6. Континуирана медицинска едукација, обновува-

ње на знаењата на здравствените работници; 
7. Информираност и здравствена едукација за ова 

заболување, како на општата популација така и на про-
фесионално експонираните лица. 

 
Овие цели, во 2015 година ќе се остваруваат преку 

следните активности: 
 
1. Спроведување на мерките и активностите за 

спречување на појавата, понатамошно ширење на бру-
целозата и нејзино сузбивање на територија на целата 
Република, согласно претходно изготвени оперативни 
планови; 

2. Епидемиолошко следење и испитувања за рано 
откривање на изворите, патиштата и начинот на прене-
сување на заразата; 

3. Рано и активно откривање на заболените лица, 
нивно пријавување до надлежните институции, анкети-
рање, информација и едукација;  

4. Рано и адекватно лекување на заболените; 
5. Задолжително лабораториско докажување на 

бруцелозата; 
6. Континуирана медицинска едукација на здрав-

ствените работници; 
7. Информирање и здравствено - едукативна деј-

ност. 
 
II. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

(ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ) 
 
За остварување на целите утврдени со оваа прог-

рама, во 2015 година ќе се спроведуваат следните мер-
ки и активности: 

 
1. Изготвување на 10 работни оперативни планови 

за динамика на реализација на активностите од страна 
на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје (

1
) , а согласно 

епидемиолошката  состојба на  подрачја за кое се осно-
вани и стручно методолошките упатства добиени од 
ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија (ИЈЗ на РМ). 

                                                                 
1
 10-те Центри за јавно здравје на Република Македонија (Скопје, 

Велес, Куманово, Тетово, Битола, Охрид, Прилеп, Струмица, 
Штип, Кочани) 

 

Извршители: ЈЗУ Центри за јавно здравје , во сора-
ботка со ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје. 
Индикатор: доставен работен план до 15.01.2016 годи-
на до Министерство за здравство од страна на ЈЗУ Ин-
ститут за јавно здравје – Скопје . 

 
2. Организирање на 10 регионални советувања/ра-

ботилници по два во секој квартал на тема бруцелоза и 
епидемиолошката дејност при ЈЗУ Центрите за јавно 
здравје на кои здравствените работници од Република-
та (епидемиолози, инфектолози, микробиолози, матич-
ни доктори, претставници од Државен санитарен и 
здравствен инспекторат), на регионално ниво ќе се за-
познаат со раширеноста на бруцелозата во Република 
Македонија, со епизоотолошката и епидемиолошката 
состојба, со клиничката слика, дијагностиката и други-
те карактеристики на бруцелозата, како и со мерките и 
активностите кои треба да се спроведуваат за нејзино 
сузбивање, врз основа на анализата на конкретната 
епидемиолошка и епизоотолошка состојба на одредена 
територија. ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје во 
соработка со Медицински факултет Скопје - Институт 
за епидемиологија со медицинска биостатистика под-
готвува и доставува детален план (датум, место на од-
ржување, планирани здравствени институции-учес-
ници) за 10-те советувања, агенда со теми планирани и 
листа на предавачи, до Министерство за здравство. 

 

Извршители: ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје 
во соработка со Медицински факултет Скопје-Инсти-
тут за епидемиологија со медицинска биостатистика. 
Индикатор: доставен план, квартален извештај (број 
на учесници,датум,место) за организирани регионални 
семинари. 
Рок на извршување: 15.01.2016 година доставен план 
квартално 

 
3. Специфична едукација на епидемиолозите од об-

ласта на интервентна епидемилогија за континуирано 
активно и ефикасно следење на бруцелозата во Репуб-
лика  Македонија. 

 

Извршители: Медицински факултет Скопје-Институт 
за епидемиологија со медицинска биостатистика 
Индикатор: доставен план, квартален извештај (број 
на учесници, датум, место) за организирани интерак-
тивни работилници  

 
4. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на 

бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 
ЈЗУ Центрите за јавно здравје за територијата за која се 
основани и лабораториите на  ЈЗУ Институт за јавно 
здравје – Скопје, со користење на следните микробио-
лошки испитувања:, BAB - тест  и  Brucella capt.test, а 
во обем по извршител, согласно  табела бр.1. 

 

Извршители: Микробиолошките лаборатории на ЈЗУ 
Центрите за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно 
здравје – Скопје  
Индикатор: извештај за број на направени тестови 
(BAB, Brucella capt.test,)  
Рок на извршување: квартално 

 
5. Верификација на позитивните серолошки наоди 

од 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе се врши во  
микробиолошката лабораторија на ЈЗУ Институт за јав-
но здравје – Скопје по пат на  PCR реакции (а во обем 
по извршител, согласно  табела број 1)  
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Извршители: ЈЗУ Институтот за јавно здравје –Скопје  
Индикатор: извештај за број на верифицирани PCR  
реакции. 
Рок на извршување: квартално 

 
6. Активен епидемиолошки надзор на терен преку 

епидемиолошко извидување, епидемиолошки истражу-
вања за рано откривање и дијагноза, евидентирање, 
пријавување и анкетирање на сите сомнителни и дијаг-
ностицирани случаи на бруцелоза, изготвување на ин-
формација.  

 
Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје 
Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за надзор и 
следење на бруцелозата и изготвување на информација 
за најдената состојба. 
Рок на извршување: квартално 

 
7. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

или добиен податок за заболен добиток, ќе се вршат 
епидемиолошки истражувања , ќе се прават епидемио-
лошки анкети и лабораториско/серолошки  тестирања 
кај луѓето, со цел да се откријат сите заболени лица во 
таа населба. 

 

Извршители:  ЈЗУ Центрите за јавно здравје  
Индикатор: извештај за број на лабораториско/серо-
лошки тестирања, број на епидемиолошки анкети 
Рок на извршување: квартално 

 
8. Здравствен надзор над ветеринарните работници, 

сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и 
во кожарската индустрија ќе се врши преку системат-
ски здравствени прегледи, во кои се вклучени кли-
ничко-серолошки испитувања на бруцелоза.  

 

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје и ЈЗУ Ин-
ститут за јавно здравје -  Скопје  
Индикатор: квартален извештај за број на здравствени 
прегледи, број на лабораториски тестирања на профе-
сионално експонирани лица. 
Рок на извршување: квартално 

 
9. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри 

за јавно здравје ги обработуваат и евидентираат прија-
вите  за секој случај заболен од бруцелоза за кој изра-
ботуваат епидемиолошка анкета и  заедно со пријавата 
ги доставуваат до ЈЗУ Институт за јавно здравје -  
Скопје. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Цен-
три за јавно здравје го известуваат Државниот санита-
рен и здравствен испекторат и ветеринарната инспек-
ција надлежна за одредена територија.  

Епидемиолошките служби при ЈЗУ Центри за јавно 
здравје вршат внесување во дата база, обработка и ана-
лиза на пријавите и епидемиолошките анкети на забо-
лените, врз база на што се изработуваат извештаи. 

 
Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ЈЗУ 
Институт за јавно здравје- Скопје. 
Индикатор: Број на доставени извештаи и обработени 
пријави/анкети за заболени од бруцелоза. 
Рок на извршување: квартално 

 
10. Во случај на зголемен број на заболени или по-

јава на епидемија на бруцелоза, ЈЗУ Центрите  за јавно 
здравје ќе прават епидемиолошки увиди за следење на 
состојбата на теренот во соработка со ЈЗУ Институт за 
јавно здравје- Скопје и ќе предлагаат мерки за спречу-
вање на понатамошно ширење/сузбивање на епидеми-

јата кои ги доставуваат до Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат. За тоа ќе изработуваат инфор-
мации со предлог мерки и ќе ги доставуваат до ЈЗУ Ин-
ститут за јавно здравје-Скопје и Министерство за 
здравство.  

 
Извршители:10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  во со-
работка со ЈЗУ Институт за јавно здравје-Скопје. 
Индикатор: Број на теренски увиди и доставени ин-
формации при епидемии до ЈЗУ Институт за јавно 
здравје- Скопје и Министерство за здравство. 
Рок на извршување: квартално 

 
11. ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје  обез-

бедува стручно методолошка помош на ЈЗУ Центрите 
за јавно здравје со  посета  во секој центар за јавно 
здравје, а по потреба и почесто во региони со поголем 
број заболени, како и навремено информирање за сос-
тојбите со ова заболување во Република Македонија и 
во светот, за што ќе бидат изработени различни инфор-
мации, препораки, упатства и стручни мислења. 

 

Извршител: ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје 
Индикатор: квартален извештај/ информации  за те-
ренски посети, изработени препораки, упатства и 
стручни мислења. 
Рок на извршување: квартално 

 
12. ЈЗУ Центрите за јавно здравје изготвуваат тро-

месечни и годишни извештаи за состојбата со бруцело-
за на нивното подрачје и преземените мерки и актив-
ности за нејзино спречување и сузбивање.  

 

Извршители:  ЈЗУ Центрите за јавно здравје. 
Индикатор: доставени извештаи (тромесечни и годи-
шен извештај) со епидемиолошки коментар за своето 
подрачје на покривање до Министерство за здравство и 
ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје.  

 
13. ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје по об-

работка на индивидуалните пријави за заразни болести, 
периодичните извештаи на 10-те ЈЗУ Центри за јавно 
здравје , епидемиолошките анкети и теренските увиди,  
изготвува  збирни квартални извештаи и  информации 
за состојбата со ова заболување и завршен годишен из-
вештај. Информациите и годишниот извештај, ЈЗУ Ин-
ститутот за јавно здравје – Скопје ги доставува до Ми-
нистерството за здравство, Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат, Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, Ветеринарната инспекција, На-
ционалниот соработник за бруцелоза и др. 

 

Извршители: ЈЗУ Институтот за јавно здравје- Скопје.   
Индикатор: доставени информации ,квартален извеш-
тај и годишен извештај со епидемиолошки коментар и 
табеларен приказ на спроведените активности во цела-
та Република. 

 
14. Здравствено воспитување и едукација на населе-

нието се врши преку поединечни разговори при терен-
ски посети и анкетирање на лица и домаќинства, орга-
низирани предавања во установи и институции, во на-
селбите ,преку средствата за јавно информирање , при 
што населението се запознава со природата на болеста, 
начинот на пренесувањето и заштитата и друго. За ис-
тата цел се користат и постоечките web-страни (ЈЗУ 
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Институтот за јавно здравје - Скопје, ЈЗУ Центрите за 
јавно здравје). 

 

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје  
Индикатор: извештај за број на остварени посети на 
семејства на заболени лица , број на предавања во раз-
лични населби, број на настапи во медиуми, написи и 
интервјуа во јавни гласила, како и број на информации 
на интернет. 

 
 
 
 
 
 
Табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности 

по извршители 

15. Медиумска кампања за населението со неопходни 
информации за заболувањето и превентивни мерки , 
спроведена од страна на 10-те ЈЗУ Центрите за јавно 
здравје со  доставен извештај за промоција и брошура. 

 

Рок на извршување:     континуирано 
Индикатор:  доставен извештај за промоција и брошура       
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III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Согласно предвидените активности, во извршува-

њето на оваа програма, ќе бидат вклучени следните 
институции: 

- ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје  
- ЈЗУ Центрите за јавно здравје  
- Медицински факултет Скопје - Институт за епиде-

миологија со медицинска биостатистика. 
 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ 
И РОКОВИ 

 
Здравствените установи кои се извршители на ак-

тивностите предвидени во оваа програма доставуваат 
тромесечни и годишни извештаи за спроведените ак-
тивности  до Министерство за здравство.  

ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивните подрачни 
единици,  треба да подготват и да достават  четири тро-
месечни и еден годишен извештај за состојбата со бру-
целоза на нивното подрачје и преземените мерки и ак-
тивности за нејзино спречување и сузбивање до ЈЗУ 
Институтот за јавно здравје - Скопје , во точно опреде-
лени рокови.  

ЈЗУ Центрите за јавно здравје  доставуваат тромесечни  
извештаи до ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје 
во рок од  седум дена по истекот на тромесечјето.   

ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје подготву-
ва и доставува квартални /тромесечни извештаи  до 
Министерството за здравство во рок од десет дена по 
завршувањето на кварталот. 

ЈЗУ Центрите за јавно здравје годишниот  извештај 
за реализација на активностите од оваа програма го 
доставуваат до ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скоп-
је најдоцна  до 15 јануари 2016 година. 

ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје доставува 
до Министерството за здравство комплетен извештај за 
реализираните мерки и активности, предвидени со оваа 
програма. 

       
V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2015 година, потребни се 
следните средства: 
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Исплатата на средствата по оваа програма ќе се 
врши квартално од страна на Министерството за здрав-
ство, врз основа на доставените фактури и извештаи за 
реализација на активностите содржани во оваа програ-
ма и  согласно работниот план.  

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија и 

одобрени програмски цени. 

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програ-

мски цени кои се составен дел на оваа програма, на 

стандарден образец за фактура, објавен на веб страната 

на Министерството за здравство со извештај во прилог. 

Следење на спроведувањето на оваа програма врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 

Извештај до Владата на Република Македонија. 

Реализацијата на програмските активности на реги-

онално и локално ниво ја спроведуваат ЈЗУ Центрите 

за јавно здравје. 

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 

за 2015 година во висина од 2.500.000,00 денари, од 

кои 2.000.000,00 денари од основен Буџет и 500.000,00 

денари од сопствени средства на Министерство за 

здравство. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.   

 

Бр. 42-9949/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5955. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на  21.12.2014 година,  донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-

ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2015 ГОДИНА 

 

I. Вовед 

 

Со воведувањето на вакцинацијата како мерка за 

заштита на населението од заразни болести постигнати 

се најдобрите резултати во историјата на медицината. 

Бројни заразни болести се искоренети во светски 

рамки, голем број од нив се елиминирани, а голем број 

на заразни болести се ставени под контрола, при што 

само во одредени реони во светот се регистрираат пое-

динечни случаи. 

Задолжителната имунопрофилакса и хемиопрофи-

лакса во Република Македонија се спроведува согласно 

законската и подзаконската регулатива од оваа област, 

односно согласно Законот за заштита на населението 

од заразни болести („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09 и 149/14) и Пра-

вилникот за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, ли-

цата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведува-

ње и водење на евиденција и документација („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.65/10 и 164/14) 

(во натамошниот текст: Правилникот). 

 

II. Моментална состојба 

 

Спроведувањето на задолжителната имунизација во 

Република Македонија со години и децении наназад 

бележи висок опфат ≥95% за поголемиот број на вак-

цини, согласно препораките на Светската здравствена 

организација (СЗО) и други референтни меѓународни 

институции, со ретки (одвреме навреме и само за одре-

дени вакцини, во одредени региони) падови на опфатот 

кај примарната вакцинација или ревакцинација под 

95%, а уште поретко под 90%.   

Во текот на 2013 година, примарната вакцинација  

и ревакцинација со сите вакцини, освен вакцинацијата 

против ХПВ инфекцијата, која е последна воведена во 

Календарот за имунизација, бележат опфат над 95%.   

Примовакцинацијата со вакцината против хепати-

тис Б има опфат од 96,5%, вакцинацијата против забо-

лувања кои ги предизвикува хемофилус инфлуенца тип 

Б има опфат 97,1%, ДиТеПер вакцинацијата има опфат 

од 98,2%, примовакцинацијата со  ОПВ има опфат од 

97,9% и примовакцинацијата со МРП вакцина има оп-

фат од 96,1%. Само вакцинацијата против ХПВ има  

опфат под препорачаните 95%, и изнесува 40,1%.  

Опфатот на извршената ревакцинација во Републи-

ка Македонија е над препорачаните 95% за сите вак-

цини: ревакцинацијата со вакцина против заболувања 

предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б - 96,2%, 

I ревакцинација со ДиТеПер – 97,6%, 96,4% за ревак-

цина со ДиТе  II, ДиТе  III ревакцинација - 95,7%, 

97,3% за  IV ревакцина со ДиТе и V Те ревакцина со 

опфат од 97,8%, ревакцинација со ОПВ I,  ОПВ II и 

ОПВ III изнесува 97,3%, 95,0% односно 97,2%, а МРП 

ревакцинацијата има опфат 96,2%. 

 

III. Мерки кои треба да се превземат за подобру-

вање на состојбите 

 

Во Република Македонија, опфатот со повеќето 

вакцини против одредени заразни заболувања за кои 

вакцинацијата е задолжителна согласно законската ре-

гулатива, на национално ниво со години се движи око-

лу 95% и повеќе. Овој тренд продолжува и во 2013 го-

дина при што голем број од вакцинациите го надмину-

ваат препорачаниот опфат на СЗО од 95%. 
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За подобрување на состојбата со задолжителната 

вакцинација во Република Македонија, потребно е да 

се спроведат следните мерки и активности: 

- континуирано одржување на опфат над 95% со 

вакцинација и ревакцинација, на ниво на микро и мак-

ро реони во целата држава; 

- засилување на напорите за воведување на полива-

лентни вакцини, со што ќе се намали бројот на посети-

те кај доктор, ќе се поедностави давањето на вакцините 

и ќе се зголеми опфатот; 

- изготвување на единствен софтвер - Регистар за 

имунизација во Република Македонија.  

 

IV. Цели на програмата 

 

Основна цел на оваа програма е постигнување на 

опфат над 95% на национално, регионално и локално 

ниво со сите вакцини, согласно Календарот за имуни-

зација во 2015 година.  

Оваа цел ќе се постигне преку ажурно спроведува-

ње на рутинската, задолжителна континуирана вакци-

нација, како и дополнителни активности за зголемува-

ње на опфатот (национални, субнационални денови на 

имунизација, Европска недела на имунизација и др.) и 

преземање на  активности за справување со антивакци-

налните групи кои долгорочно може да влијаат на на-

малување на опфатот со вакцинација. 

 

Дополнително, како важна цел на оваа програма е и 

постигнување на што поголем опфат кај тешко достап-

ните популации во руралните средини, ромската попу-

лација и лицата кои често го менуваат своето место на 

живеење и престојување (мобилни групи), преку актив-

ности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани 

и некомплетно вакцинирани лица и нивна вакцинација 

(активности за вакцинација на терен, повикување, вак-

цинација од врата на врата и др.). 

 

V. Мерки и активности, очекувани резултати 

(индикатори на успешност) 

 

Активностите предвидени во оваа програма за иму-

нопрофилакса и хемиопрофилакса против одредени за-

разни болести на населението во Република Македони-

ја во 2015 година, ќе се спроведуваат во согласност со 

Правилникот, при  што опфатот со сите вакцини треба 

да биде над 95% на нацинално, регионално и локално 

ниво. Тоа ќе претставува основен индикатор за успеш-

носта на вакцинацијата односно реализација на оваа 

програма. 

 

V.1. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ  

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

 

Имунизацијата против одредени заразни болести се 

спроведува како:  

1. Задолжителна активна имунизација на лица 

на одредена возраст, која се  спроведува континуи-

рано, во текот на целата година против: акутен вирусен 

хепатит Б (Hepatitis B), туберкулоза (Tuberculosis), за-

болувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип 

Б (Hib), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голе-

ма кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis 

acuta), мали сипаници (Morbilli), заразни заушки 

(Parotitis epidemica), црвенка (Rubeоla) и инфекции 

предизвикани од хуман папилома вируси (HPV) за сите 

лица на одредена возраст. 

 

 

1.1.  Имунизација против акутен вирусен хепа-

титис Б 

 

Задолжителна активна имунизација против хепатит 

Б се врши со давање на три дози вакцина против хепа-

тит Б (HB вакцина).  

 

А) Вакцинација се врши: 

На сите новородени деца во 2015 година, на возраст 

определена со Календарот за имунизација во 2015 го-

дина: 

- Првата доза на вакцина се дава во родилиште, во 

текот на првите 24 часа по раѓањето, а децата кои не се 

родени во родилиште треба да се вакцинираат веднаш, 

во надлежната установа која спроведува вакцинација; 

- Втората доза на вакцина се дава на растојание не 

пократко од еден месец по давањето на првата доза; 

- Третата доза на вакцина се дава на растојание не 

пократко од шест месеци после давање на првата доза, 

односно не пократко од два месеца после давање на 

втората доза. 

На сите деца до 6-годишна возраст, односно до от-

почнување на основното образование (I одделение), 

кои до таа возраст не биле вакцинирани, а не ја преле-

жале болеста,  со давање на три дози HB вакцина по 

шема 0, 1 и 6 месеци. 

 

1.2. Имунизација против туберкулоза 

 

Задолжителна активна имунизација против тубер-

кулоза се врши со давање на една доза вакцина против 

туберкулоза (BCG вакцина) како примовакцинација.  

 

А) Вакцинација се врши: 

- На сите новородени деца, без туберкулинско тес-

тирање до крајот на првата година од животот, односно 

до навршување на 12 месеци; 

- На сите деца со навршена една година од животот 

до навршена седумгодишна возраст (II одделение од 

основното училиште) кои претходно не биле вакцини-

рани, со претходно туберкулинско тестирање, ако          

туберкулинскиот тест им е негативен. 
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1.3. Имунизација против заболувања причинети 

од хемофилус инфлуенца  тип Б 

 

Имунизација против заболувања предизвикани од 

хемофилус инфлуенца тип Б се врши со давање на три 

дози на вакцина против заболувања предизвикани од 

хемофилус инфлуенца тип Б (Hib вакцина) како примо-

вакцинација и една доза Hib вакцина со цел ревакцина-

ција. 

 

А) Вакцинација се врши: 

 

- На сите деца родени од 01.11.2014 до 31.10.2015, 

на возраст определена со Календарот за имунизација 

во 2015 година; 

- На сите деца со навршени 6 месеци од животот 

кои претходно не биле вакцинирани, со давање на две 

дози вакцина на растојание не пократко од еден месец, 

а најдоцна до навршени 24 месеци; 

- На сите деца со навршени 12 месеци од животот 

кои претходно не биле вакцинирани, со давање на една 

доза вакцина, најдоцна до навршени 24 месеци. 

 

Б) Ревакцинација се врши:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

- На сите деца на возраст од 18 месеци, а најдоцна 

до навршени 24 месеци од животот со давање на една 

доза вакцина.  

Ревакцинација не се врши кај децата кои биле вак-

цинирани по навршување на 12 месеци од животот. 

 

 

1.4. Имунизација против дифтерија, тетанус и 

голема кашлица  

Задолжителна активна имунизација против дифте-

рија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на: 

- три дози комбинирана вакцина против дифтерија, 

тетанус и голема кашлица (DTP вакцина) како примо-

вакцинација и две дози DTP вакцина, како I и II Ревак-

цинација; 

- две дози комбинирана вакцина против дифтерија 

и тетанус (DT или dT вакцина – за возрасни (про адул-

тис), како III и IV ревакцинација; 

- една доза вакцина против тетанус (ТT) или вакци-

на против дифтерија и тетанус – про адултис (dT вак-

цина), како V ревакцинација. 

 

А) Вакцинација против дифтерија, тетанус и го-

лема кашлица се врши: 

- На сите деца родени од 01.11.2014 до 31.10.2015, 

на возраст определена со Календарот за имунизација 

во 2015 година; 

- На сите деца најдоцна до навршени 5 години од 

животот, кои до таа возраст не биле уредно вакцини-

рани, а не прележале голема кашлица; 

Децата со навршени 2 месеци од животот до нав-

ршување на 5 години, кај кои ќе се утврди постоење на 

контраиндикација за примена на целуларна вакцина 

против дифтерија, тетанус и голема кашица (DTwP 

вакцина) заради тешка поствакцинална компликација 

на претходната доза DTwP вакцина, ќе се вакцинираат 

понатаму со вакцина која не содржи пертусис компо-

нента, односно вакцина против дифтерија и тетанус 

(DT вакцина) или пак со комбинирана вакцина против 

дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента 

(DTaP вакцина), согласно заклучокот и издадената до-

кументација од страна на Стручниот тим за утврдува-

ње на трајни контраиндикации и поствакцинални ком-

пликации при ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски 

болести – Скопје (во понатамошниот текст: Стручниот 

тим); 

- Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица се спроведува и кај деца од навршени 5 до 

навршени 14 години од животот, ако дотогаш не биле      

вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани 

против овие болести, со давање на три дози комбини-

рана вакцина (DT, DTaP или dT вакцина), на растоја-

ние утврдено согласно Правилникот. 

 

Б) Ревакцинација против дифтерија, тетанус и 

голема кашлица се врши: 

- На сите деца комплетно вакцинирани против диф-

терија, тетанус и голема кашлица во 2014 година, на 

возраст определена со Календарот за имунизација во 

2015 година;  

- На сите деца до навршување на 5 години од живо-

тот, ако од комплетирањето на вакцинацијата помина-

ла најмалку една година; 

- На сите деца на 4-годишна возраст, најдоцна до 

навршување на 5 години, кои претходно биле вакцини-

рани и ревакцинирани според Календарот за имуниза-

ција во 2015 година. 

 

В) Вакцинација против дифтерија и тетанус се 

врши: 

- На сите деца до навршени 5 години од животот 

кои не се вакцинирани, а ја прележале големата каш-

лица;  

- На сите деца од навршени 2 месеци до навршени 5 

години од животот, кај кои Стручниот тим ќе утврди 

постоење на трајна контраиндикација за примена на     

DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради по-

себна контраиндикација за вакцинација против голема 

кашлица.  

Вакцинацијата во овој случај се спроведува со дава-

ње на комбинирана вакцина против дифтерија и тета-

нус (DT вакцина), на начин како со DTP вакцина. 

- На сите деца родени од 2001 година наваму, ако 

не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тета-

нус. 
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Г) Ревакцинација против дифтерија и тетанус: 

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II 

одделение на основното училиште, кои претходно се 

уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтери-

ја и тетанус, според Календарот за имунизација во 2015 

година;   

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во 

завршното одделение на основното училиште кои прет-

ходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против 

дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизаци-

ја во 2015 година;  

- На сите деца до 14-годишна возраст, вакцинирани 

против дифтерија и тетанус прв пат во 2014 година, ако 

од вакцинацијата поминала една година. 

Имунизацијата на деца постари од 7-годишна воз-

раст се врши со посебна вакцина против дифтерија и 

тетанус за возрасни (dT вакцина – pro adultus). 

 

Д) Вакцинација против тетанус се врши: 

- На сите лица од навршена 14-годишна возраст до 

навршена 18-годишна возраст, ако дотогаш не биле 

вакцинирани против тетанус или ако нема докази за 

вакцинирање, со давање на три дози вакцина против 

тетанус – тетанусен токсоид (ТТ вакцина), на растоја-

ние утврдено со Правилникот. 

 

Ѓ) Ревакцинација против тетанус се врши: 

- На сите лица на 18-годишна возраст, односно во 

завршната година на средното образование, ако дото-

гаш биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против 

тетанус, согласно важечкиот Календар за имунизација. 

- На сите лица од 14-годишна возраст до 18-годиш-

на возраст, кои во 2013 година прв пат биле вакцинира-

ни против тетанус, ако од вакцинирањето поминала ед-

на година. 

 

1.5. Имунизација против детска парализа 

Задолжителна активна имунизација против детска 

парализа се врши со давање три дози на вакцина про-

тив детска парализа како примовакцинација и три дози 

вакцина со цел ревакцинација.  

 

А) Вакцинација се врши: 

- На сите деца родени од 01.11.2014 до 31.10.2015, 

на возраст определена со Календарот за имунизација 

во 2015 година; 

- На сите сите деца родени 2001 година наваму до 

31.10.2014 година, кои порано не биле вакцинирани 

против детска парализа. 

 

Б) Ревакцинација се врши: 

- На сите деца комплетно вакцинирани против дет-

ска парализа во 2014 година, ако од потполната вакци-

нација поминала една година.  

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II 

одделение од основното образование, кои претходно 

биле вакцинирани и ревакцинирани според Календарот 

за имунизација. 

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во 

завршното одделение на основното училиште, кои 

претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според 

Календарот за имунизација во 2015 година. 

 

1.6.  Имунизација против мали сипаници, зауш-

ки и црвенка - рубеола 

Задолжителна активна имунизација против мали 

сипаници, заушки и црвенка - рубеола се врши со дава-

ње на една доза вакцина против мали сипаници, зауш-

ки и црвенка – рубеола (MRP вакцина), како и една до-

за MRP вакцина со цел ревакцинација.  

 

А) Вакцинација се врши: 

- На сите деца со навршени 12 месеци од животот, 

најдоцна до навршени 15 месеци; 

- На сите деца после навршување на 15 месеци до 

14-годишна возраст, кои претходно не биле вакцинира-

ни со MRP вакцина. 

 

Б) Ревакцинација се врши: 

- На сите деца на 6-годишна возраст, односно во I 

одделение од основното образование, на почетокот на 

учебната година, а најдоцна до крајот на месец октом-

ври со MRP вакцина.  

- На сите деца после 6-тата година од животот до 

навршување на 14-годишна возраст, ако дотогаш не би-

ле ревакцинирани со MRP вакцина. 

Децата кои од било кои причини не биле вакцини-

рани согласно важечкиот Календар, ќе примаат две до-

зи МРП вакцина на растојание од најмалку 30 дена, 

најдоцна до 14-годишна возраст.  

 

1.7. Имунизација против инфекции од хуман па-

пилома вируси - ХПВ 

Задолжителната активна имунизација против ин-

фекции причинети од хуман папилома вируси (ХПВ) 

се врши со давање на три дози на вакцина против ху-

ман папилома вируси (ХПВ вакцина).  

 

А) Вакцинација се врши: 

- На сите женски деца на 12 годишна возраст, од-

носно на сите девојчиња во VII (седмо) одделение од 

основното образование, на растојанија согласно Кален-

дарот за имунизација во 2015 година; 

- На сите женски деца најдоцна до 14 годишна воз-

раст, а кои претходно не биле вакцинирани со оваа вак-

цина, со давање на три дози вакцина, на растојанија  

согласно Правилникот. 

Задолжителната активна имунизација против опре-

делени заразни болести на лица на одредена возраст, 

согласно оваа програма се спроведува согласно Кален-

дарот за имунизација во 2015 година, даден во продол-

жение на текстот: 
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      2 .Задолжителна имунопрофилакса на лица ек-
спонирани на одредени заразни болести по епидеми-
олошки индикации, се спроведува кај сите експони-
рани лица по епидемиолошки индикации, сé додека ис-
тите траат и тоа како: активна и пасивна имунизација 
против акутен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), активна 
и пасивна имунизација против беснило (Lyssa), активна 
и пасивна имунизација против тетанус (Tetanus) кај 
повредени лица и активна имунизација против цревен 
тифус (Typhus abdominalis). 

 
2.1. Активна имунизација против туберкулоза 
На задолжителна имунизација против туберкулоза 

подлежат здравствени работници и друг помошен пер-
сонал, при вработување во здравствени установи во 
кои се врши дијагностика и лекување на болни од ту-
беркулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен. 

 
2.2. Активна имунизација против мали сипа-

ници 
Задолжителна имунизација против мали сипаници 

ако постојат епидемиолошки индикации се врши и кај 
деца на возраст од 6 до 12 месеци од животот, но тие 
повторно треба да се вакцинираат од 15 до 24-месечна 
возраст.  

На задолжителна имунизација против мали сипани-
ци подлежат и деца од навршени 15 месеци до 14 годи-
ни од животот, кои се имунизирани против мали сипа-
ници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации 
(заболување на вакцинирани, епидемија на мали сипа-
ници кај деца од таа возраст), што ги утврдил надлеж-
ниот орган и ако од претходната вакцинација против 
мали сипаници поминало повеќе од една година. 

 
2.3. Активна и пасивна имунизација против аку-

тен вирусен хепатитис Б 
 
А) Активната имунизација против вирусен хепа-

титис Б се спроведува кај: 
- Сите невакцинирани и непотполно вакцинирани 

лица вработени во здравствените установи, вклучувај-
ќи ги и учениците и студентите во здравствено обра-
зовните струки (медицина, стоматологија, фармација) 
кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен ма-
теријал (крв или серум); 

- Хемофиличари; 
- Болни на хемодијализа; 
- Полови партнери на HBsAg позитивни лица; 
- Штитеници на установи за социјална заштита; 
- Лица кои инјектираат  дроги; 
- Инсулин зависни болни од шеќерна болест; 
- Болни од хроничен хепатит Ц; 
- Лица со ХИВ/СИДА; 
- Лица со регистрирани сексуално преносливи ин-

фекции (СПИ) и нивни сексуални партнери; 
- Лица кои имале инцидент со инфективен матери-

јал (крв или серум). 
Лица кои се HbsAg и анти HbsAg негативни, а жи-

веат во близок контакт  со носители на HbsAg исто та-
ка треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што 
приоритет имаат нивните полови партнери. 

За вакцинација на деца помлади од 10 години се да-
ва педијатриска доза вакцина (0,5 ml), на лицата поста-
ри од 10 години им се дава доза за возрасни (1ml), до-
дека за вакцинација на пациенти на дијализа се дава 
двојна доза вакцина за определена возраст. 

Бројот на потребните дози вакцина против акутен 
вирусен хепатитис Б кај експонирани лица и растојани-
ето меѓу нив, како и времето на давање се пропишани 
со Правилникот.  

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имуно-
дефициенција и кај болните на дијализа, со една доза 
на HB вакцина, 5 години после потполната вакцина-
ција. 

 
Б) Пасивна имунизација против вирусен хепати-

тис Б се спроведува со давање на хепатитис Б имуног-
лобулин (HBIG) на: 

- невакцинираните и непотполно вакцинираните ли-
ца кои имале инцидент со инфективен материјал (крв 
или серум), и  

- новородени деца на HBsАg позитивни мајки. 
 
HBIG се аплицира интрамускулно, во количина ко-

ја ја препорачува производителот, веднаш по инциден-
тот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од момен-
тот на инцидентот, односно на раѓањето. 

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот 
(HBIG) кај новородени деца од HBsАg позитивни мај-
ки не е даден во првите 12 часа, може да се даде нај-
доцна до 7 дена од раѓањето. 

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, 
на спротивниот екстремитет. 

 
2.4.  Активна и пасивна имунизација против бес-

нило 
А) Активната имунизација против беснило се 

спроведува со давање на современи инактивирани вак-
цини против беснило за хумана употреба, произведени 
на култура на клетки и препорачани од СЗО, со по-
тенцијал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза. 

1. Предекспозициона вакцинација против бесни-
ло се спроведува кај лица кои непосредно професио-
нално се изложени на инфекција со вирусот на бес-
нило, согласно одредбите на Правилникот. 

Предекспозициона вакцинација се спроведува со 
давање на три поединечни дози на вакцина против бес-
нило интрамускулно, во пределот на делтоидниот мус-
кул, наизменично на спротивната рака, по шема: 0, 7 и 
21 ден. 

2. Постекспозициона задолжителна имунизација 
против беснило се спроведува кај: 

- Лице кое го каснало или на друг начин повредило 
бесно или на беснило сомнително диво или домашно 
животно; 

- Лице кое го каснало куче или мачка на непознат 
сопственик, што не можат да се подложат на десет дне-
вен ветеринарен надзор; 

- Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок 
од десет дена од денот на повредата на лицето ќе пока-
жат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени 
или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да 
се исклучи со лабораториски преглед; 

- Лице кое можело да се зарази со вирусот на бес-
нило преку слузница или оштетување на кожата. 

Постекспозициона имунизација против беснило се 
спроведува веднаш после утврдувањето на индикаци-
ите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против 
беснило интрамускулно, во делтоидниот мускул (кај 
малите деца во предно-надворешниот дел на натколе-
ницата), наизменично на спротивниот екстремитет, по 
шема: 0, 3, 7, 14 и 28 дена. 

 
А)  Пасивната имунизација против беснило се 

спроведува истовремено со давањето на првата доза 
вакцина, во сите случаи, со примена на хуман антира-
бичен имуноглобулин (HRIG). 

HRIG се дава еднократно, во дози од 20 I.E./ kg TT. 
Се инфилтрира во самата рана и околу раната, а оста-
токот од потребната количина се дава интрамускулно, 
во глутеалната регија. 
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HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на 
времето поминато од експозицијата на вирусот на бес-
нило. 

 Доколку постекспозиционата имунизација е започ-
ната со давање само на вакцина, додатното давање на 
HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од 
започнатата вакцинација. 

Комплетно вакцинираните лица против беснило, 
после повторно утврдена индикација согласно Правил-
никот, се вакцинираат со давање на две поединечни до-
зи на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, 
по шема: 0 и 3 дена, без давање на HRIG. 

Кај некомплетно вакцинираните лица, како и лица-
та кај кои не постои документација за вакцинација или 
кај кои постои докажана имуносупресија, после пов-
торно утврдената индикација, се спроведува комплетна 
активна и пасивна имунизација согласно Правилникот. 

Истовремено со имунизацијата против беснило се 
врши и имунизација и против тетанус, согласно Пра-
вилникот. 

 

      2.5. Активна и пасивна имунизација против те-

танус кај повредени лица 
 
Имунопрофилакса против тетанус кај повредени 

лица се спроведува со аплицирање на адсорбирана ТТ 
(тетанус токсоид) вакцина или dT вакцина (активна 
имунизација), како  и со давање на хуман антитетану-

сен имуноглобулин (HTIG) (пасивна имунизација), во 
дози и на начин кој зависи од претходниот имунолош-
ки статус за тетанус, согласно критериумите пропиша-
ни со Правилникот. 

Вакцината (ТТ или dT) и хуманиот антитетанусен 
имуноглобулин (HTIG) се даваат истовремено, интра-
мускулно, во различен екстремитет. 

Во продолжение на текстот е дадена шема за актив-
на и пасивна имунизација против тетанус кај повреде-
ни лица. 
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2.6. Активна имунизација против цревен тифус 
 
Активна имунизација против цревен тифус по епи-

демиолошки индикации се спроведува кај: 
- Лица вработени на чистење на канализација и сеп-

тички јами, и на отстранување на смет и други отпадни 

материи од населени места; 

- Лица кои живеат во заедничко домаќинство со ба-

цилоносител на цревен тифус; 

- Лица вработени на ексхумација на тела на умрени 

лица; 

- Лица припадници на други целни групи, согласно 

одлука на Комисијата за заразни болести при Минис-

терството за здравство, на предлог на надлежната епи-

демиолошка служба, за одредена територија. 

Вакцинацијата се спроведува со давање на една до-

за вакцина според препораките на производителот. 

Ревакцинација на вакцинираните лица по епидеми-

олошки индикации се спроведува со давање на една 

доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се 

повторува на секои три години, сé додека трае индика-

цијата. 

3. Активна имунизација по клинички и епиде-

миолошки индикации, се спроведува против: грип 

(Influenzae), заболувања предизвикани од хемофилус 

инфлуенца тип “Б” (Hib), заболувања предизвикани од 

Streptococcus pneumoniae (пнеумокок),  менингококен 

менингит (Meningitis meningococcica), голема кашлица 

(Pertusis). 

Во оваа смисла, имунизација може да се спроведува 

и против други заразни болести и возрасни групи, врз 

основа на одлука на министерот и согласно Правилни-

кот за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои 

подлежат на овие мерки, начинот на изведување и во-

дење на евиденција и документација („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.65/10 и 164/14)  

 

3.6. 3.1. Активна имунизација против грип 

 

Вакцинација против грип се спроведува по клинич-

ки и по епидемиолошки индикации. 

По клинички индикации, вакцинацијата се спро-

ведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронич-

ни заболувања на белите дробови и кардиоваскуларни-

от систем, метаболни пореметувања (вклучително и 

шеќерната болест), состојби на имунодефициенција, 

бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносуп-

ресија и друго. 

По епидемиолошки индикации вакцинација се 

спроведува кај: 

- Лица сместени во геронтолошки центри и кај ли-

цата вработени во овие центри; 

- Млади и стари лица сместени во установи за соци-

јална заштита и кај лицата вработени во тие установи; 

- Лица вработени во здравствени установи, кои да-

ваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена 

дејност, а особено вработените во одделенија со зголе-

мен ризик, стационари за хронично заболени лица и 

друго; 

- Лица вработени во јавни служби кои се посебно 

експонирани на инфекција и 

- Лица на возраст над 65 години. 

Кај деца кои прв пат се вакцинираат, вакцинацијата 
се врши со давање на две дози вакцина на растојание 
од 30 дена, а наредните години се дава само по една 
доза вакцина, согласно упатството на производителот. 

 
3.2 Активна имунизација против заболувања 

предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б 
         
Вакцинација против заболувања предизвикани со 

хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со Hib вак-
цина, според клиничките индикации, кај деца постари 
од 2 години без оглед на претходниот вакцинален ста-
тус, во случај на: 

- Трансплантација на органи и ткива; 
- Спленектомија и српеста анемија; 
- Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни 

тумори; 
- Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции; 
-    Kај други клинички утврдени состојби на иму-

нодефициенција. 
Бројот на потребните дози вакцина против хемофи-

лус инфлуенца тип Б според клинички индикации, како 
и растојанието меѓу нив, пропишани се со одредбите 
на Правилникот. 

Индикациите за спроведување на оваа вакцинација 
по клинички индикации, ја поставува  доктор специја-
лист клиничар. 

 

3.3. Активна имунизација против заболувања 
предизвикани со   

 
Streptococcus pneumoniae (пнеумокок) 
Вакцинацијата против заболувања предизвикани 

со Streptococcus pneumoniae (пнеумокок) се врши со 
коњугирана или полисахаридна вакцина, во зависност 
од возраста, според клиничките индикации – кај лица 
во зголемен ризик од инвазивно пнеумококно заболу-
вање, односно лица со: 

- Анатомска или функционална аспленија; 
- Српеста анемија; 
- Хронично кардиоваскуларно и белодробно забо-

лување; 
- Шеќерна болест; 
- Хронично заболување на црниот дроб; 
- Хронично заболување на бубрезите; 
- Нефротски синдром; 
- Алкохоличари; 
- Симптоматска и асимптоматска HIV инфекција; 
- Трансплантација на органи и ткива; 
- Малигно заболување; 
- Ликворна фистула; 
- Клиничка историја на потврдена или суспектна 

пневмококна пневмонија; 
- Кои примаат имуносупресивна терапија, вклучу-

вајќи системски кортикостероиди; 
- Постари од 65 години сместени во колективни ус-

танови. 
Децата под 2-годишна возраст се вакцинираат со 

коњугирана пневмококна вакцина, а деца постари од 2 
години и возрасни се вакцинираат со полисахаридна 
вакцина. 

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една 
доза пневмококна вакцина 5 години после вакцинаци-
јата.  
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Двете пневмококни вакцини (и коњугираната и по-
лисахаридната) се даваат во дози од 0,5 ml интрамуску-
ларно или субкутано во делтоидната регија, согласно 
упатството на производителот. 

 
3.4. Активна имунизација против менингококен 

менингит 
Вакцинација против менингококен менингит по 

клинички индикации се спроведува со полисахаридна 

менингококна вакцина, и се дава кај деца постари од 2 

години и кај возрасни. Само кај лица постари од 11 го-

дини со висок ризик од појава на ова заболување се ко-

ристи коњугирана менингококна вакцина. 

Клиничките индикациите за спроведување на вак-

цинација против менингококен менингит кои ги  поста-

вува  доктор специјалист клиничар се: 

- Анатомска и функционална аспленија (спленекто-

мија, српeста анемија) и 

- Имунодефициенција на комплемент (C5 – C9). 

 

Вакцинација против менингококен менингит по 

епидемиолошки индикации се спроведува со коњуги-

рана вакцина против менингококен менингит. 

Индикацијата за спроведување на целна вакцина-

ција, како и целните групи кои ќе подлежат на вакци-

нација против менингококен менингит по епидемио-

лошки индикации, на предлог на надлежната епидеми-

олошката служба за одредена територија, ја поставува 

Комисијата за заразни болести при Министерството за 

здравство. 

Вакцинацијата против менингококен менингит со 

двата вида вакцина се спроведува со давање на една 

доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата. 

Лицата кои се професионално експонирани на при-

чинители на менингококен менингит или со својата ра-

бота можат да го пренесат причинителот на други 

лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна по-

лисахаридна вакцина. 

Ревакцинација се спроведува со давање на полиса-

харидна вакцина на растојание од 5 години после из-

вршената вакцинација, во случај ако индикациите и по-

натаму постојат. Ревакцинацијата со полисахаридна 

вакцина може да се спроведе и доколку лицето е прет-

ходно вакцинирано со коњугирана вакцина. 

Вакцината против менингкокниот менингит се ап-

лицира во доза од 0,5 ml субкутано, во делтоидната ре-

гија. 

 

3.5 Активна имунизација против голема каш-

лица 

 

Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години 

живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица 

(DTaP) се спроведува врз основа на следниве клинички 

индикации: 

- Температура (ректална) 40оС и поголема од 40оС, 

во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP вак-

цина, а која неможе да се доведе во врска со друга 

можна причина; 
- Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и по-

веќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната 
доза на примена DTwP вакцина. 

- Колапс или слична состојба на шок (хипотонички 
– хипосензитивни епизоди) во рок од 48 часа од прет-
ходно примена доза на DTwP вакцина. 

- Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни 
кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза  
DTwP вакцина. 

Клиничките индикации за давање на DTaP вакцина 
ги утврдува Стручниот тим после разгледувањето на 
пријавата за поствакцинална компликација по имуни-
зација на претходно дадена DTwP вакцина. 

Вакцината DTaP се аплицира на начин кој е предви-
ден со упатството на производителот. 

Вакцината DTaP е контраиндицирана кај еволутив-

ни невролошки заболувања (неконтролирана епилеп-
сија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопа-
тија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот 
статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува 
Стручниот тим. 

 

4. Активна имунизација на патници во меѓуна-

роден сообраќај ќе се спроведува согласно Меѓуна-
родниот здравствен правилник (IHR), против следните 
заразни болести: жолта треска (Febris flava), менинго-
кокен менингит (Meningitis meningococcica), цревен ти-
фус (Typhus abdominalis), колера (Cholera), дифтерија 
(Diphtheria).     

Активна имунизација на патници во меѓународниот 

сообраќај ќе се врши и против други заразни болести 
(акутен вирусен хепатит Б - Hepatitis B, беснило - 
Lyssa, тетанус - Tetanus, мали сипаници - Morbilli и 
друго). 

 
Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат 

на активна имунизација ако патуваат во ризични и ен-
демични зони или во земји кои бараат вакцинација 

против одредена заразна болест, и по епидемиолошки 
индикации, согласно Меѓународниот здравствен пра-
вилник. 

 

4.1. Имунизација против жолта треска 
Се спроведува со давање на една доза вакцина, нај-

доцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје. 

Повторна вакцинација против жолта треска се врши 
со давање на една доза вакцина после 10 години. 

 

4.2. Имунизација против менингококен менин-

гитис 
Вакцинација против менингококен менингитис се 

врши најдоцна 10 дена пред патување во ризичното/ен-

демското подрачје, со соодветна вакцина. 
Се аплицира соодветен број на дози, во зависност 

од видот на вакцината коja ги содржи соевите, кои на 
тие територии предизвикуваат заболување. 

 
4.3. Имунизација против колера 
Вакцинација против колера се спроведува со орална 

вакцина против колера, најдоцна 14 дена пред патува-
њето. Се дава во две дози на растојание од една недела, 
а се очекува заштитата да се манифестира една недела 
после втората доза. 

Повторна вакцинација против колера се врши со да-
вање на една доза орална вакцина против колера, после 
10 години. 
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4.4. Имунизација против други заразни болести 
Вакцинација на патници во меѓународен сообраќај 

може да се врши по епидемиолошки индикации и про-
тив: цревен тифус, дифтерија, акутен вирусен хепатит 
Б, беснило, тетанус, мали сипаници и други заболу-
вања. 

Апликацијата на овие вакцини се врши согласно 
препораките на производителот на соодветната вак-
цина. 

 
V. 2. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ  
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 
Хемиопрофилакса против одредени заразни болес-

ти се спроведува против: туберкулоза, маларија, ме-
нингококен менингит, скарлатина, како и против други 
заразни заболувања - по епидемиолошки индикации и 
по препорака на надлежната епидемиолошка служба на 
локално, регионално и национално ниво, за соодветна-
та територија. 

 
1. Хемиопрофилакса против туберкулоза 
 
Хемиопрофилакса против туберкулоза се спроведу-

ва со соодветни дози на лекови против туберкулоза и 
времетраење, согласно меѓународни препораки: 

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболен од 
директно микроскопски потврдена туберкулоза, пози-
тивна туберкулоза или тешки форми на белодробна ту-
беркулоза; 

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на иму-
носупресија. 

 
Одлуката за хемиопрофилакса против туберкулоза 

се донесува после направена консултација со лекар 
пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар.  

 
2. Хемиопрофилакса против маларија 
 
Хемиопрофилаксата против маларија се спроведува 

кај лица пред одењето, за време на целиот период на 
престој и по враќањето од земјата, односно подрачјата 
каде постои ендемија на маларија. 

Препораки за изборот на видот и дозирањето на ле-
ковите за хемиопрофилакса против маларија, во сог-
ласност со препораките на СЗО, на епидемиолошките 
служби на Центрите за јавно здравје и подрачни едини-
ци (ЦЈЗ/ПЕ) им доставува епидемиолошката служба на 
Институтот за јавно здравје на Република Македонија 
(ИЈЗ). 

 
3. Хемиопрофилакса против менингококен менингит 
 
Хемиопрофилакса против менингококен менингит 

се спроведува кај одредени целни групи по епидемио-
лошки индикации.  

Индикациите, како и целните групи кои ќе подле-
жат на хемиопрофилакса против менингококен менин-
гит по епидемиолошки индикации, на предлог на епи-
демиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за своја-
та територија, Центар за јавно здравје Скопје (ЦЈЗ -
Скопје) за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Репуб-
лика Македонија ги поставува Комисијата за заразни 
болести при Министерството за здравство. 

Изборот на видот на лековите, нивното дозирањето 

според возраста, начинот на апликација на лекот и вре-

метраењето на хемиопрофилаксата против менингоко-

кен менингит се во согласност со пропишаните крите-

риуми во Правилникот. 

 

4. Хемиопрофилакса против скарлатина 

 

Хемиопрофилакса против скарлатина се спроведува 

во времетраење од 10 дена и е задолжителна: 

1. Кај деца, во семејства во кои некој член од семеј-

ствотото има анамнеза на ревматска треска, а кои жи-

веат во лоши социјални услови 

2. При појава на скарлатина или стрептококен тон-

зилофарингит во колективи, по претходна консултаци-

ја и препорака на епидемиолошката служба при над-

лежниот ЦЈЗ/ПЕ за своето подрачје и ЦЈЗ- Скопје за 

град Скопје. 

Хемиопрофилаксата се врши со давање на пеници-

лински препарат, а кај лица преосетливи на пеницилин 

се дава еритромицин. 

 

5. Хемиопрофилакса против други заразни забо-

лувања 

 

Хемиопрофилакса по епидемиолошки индикации, 

може да се спроведува и против други заразни заболу-

вања, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а 

врз основ на препораките на епидемиолошката служба 

на надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за своето подрачје, ЦЈЗ- Скопје 

за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Република Ма-

кедонија. 

 

V.3. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА  

ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ 

УЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ 

 

Имунопрофилакса и хемиопрофилакса на населени-

ето може да се спроведува и за други заразни болести и 

тоа во случај на вонредни состојби, како што се при-

родни и други несреќи, изложеност или сомнение на 

изложеност на заразни болести, тероризам со биолош-

ки агенси и друго. 

Имунопрофилакса и хемиопрофилакса во вакви 

случаи, на предлог на Комисијата за заразни болести 

при Министерството за здравство, се одредуваат од 

страна на министерот за здравство.  

 

VI. Индикатори 

 

За оценување на успешноста на предвидените ак-

тивности со оваа програма, ќе се користат следните ин-

дикатори на успешност: 

- Опфат над 95% од подлежачката популација за си-

те видови задолжителни вакцини;  

- Шестмесечен извештај за спроведената имуниза-

ција на подрачјето на ЦЈЗ/ПЕ и   ЦЈЗ-Скопје, по исте-

кот на шестмесечјето се доставуваат до ИЈЗ; 

- Шестмесечен табеларен извештај за спроведената 

имунизација во Република . Македонија, изготвен од 

ИЈЗ, со опфат по видови вакцини и територијална рас-

пределба ЦЈЗ/ПЕ; 
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- Годишен извештај за спроведената имунизација на 
подрачјето на ЦЈЗ/ПЕ и ЦЈЗ- Скопје доставен до ИЈЗ -, 
со опфат по видови вакцини и територијална распре-
делба;  

- Годишен табеларен извештај за спроведената иму-
низација во Република Македонија, изготвен     од ИЈЗ, 
со опфат по видови вакцини и територијална распре-
делба ЦЈЗ/ПЕ; 

- Годишен извештај за спроведената имунизација во 
Република Македонија со епидемиолошки коментар, 
изготвен од ИЈЗ, со опфат по видови вакцини и терито-
ријална распределба по ЦЈЗ/ПЕ; 

- Теренските посети и увиди во пунктовите за вак-
цинација во Република Македонија со цел надзор и 
контрола на спроведувањето на имунизацијата од сите 
аспекти и изготвени  информации за состојбата на те-
ренот, со констатации и предлог мерки. 

 

     VII. Финансирање на програмата 
 

За реализација на мерките и активностите предви-

дени со оваа програма во табела VII-1,   табела VII-2 

прикажани се неизмирените обврски за вакцини за кон-

тинуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки 

индикации за 2014 година и во табела VII-3  прикажа-

ни се потребните количини на вакцини за 2015 година 

согласно расположливите средства.   

За реализација на мерките и активностите предви-

дени со оваа програма потребни се 300.000.000,00 де-

нари.       

  

VII-1 Вакцини за континуирана имунизација-неизми-

рени обврски од  2014 година 
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VII-2 Минимум потребни резервни дози на 
вакцини по епидемиолошки индикации неизмирени 
обврски од 2014 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат  300.000.000,00    денари. 
  Средствата за  неизмирени обврски од 2014 година 

се во висина од  276.065.919,00 денари прикажани во 
табела VII-1 и табела VII-2.     

Од Буџетот на Република Македонија за 2015 годи-
на ќе се обезбедат финансиски средства за набавка на 
потребни количини на вакцините од табела VII-1, табе-
ла VII-2,  и табела VII-3,  

Реално потребните годишни потреби на количини 
на вакцините и серуми по клинички и епидемиолошки 
индикации од табела  VII-2 точка 1,  3, 4,  6, 7, 8,  9 и 10 
за заштита и лекување на пациенти, или заштита на 
своите вработени лица, ги обезбедуваат јавните здрав-
ствени установи од сопствените буџети. 

Финансиските средства за обезбедување на вакцини 
и хемиопрофилактички средства за спроведување на 
имунизацијата на патници во меѓународниот сообраќај 
ги обезбедуваат институциите овластени за вршење на 
оваа вакцинација. 

Набавените вакцини од страна на Министертвото за 
здравство, ќе се дистрибуираат од страна на добавува-
чите до овластените здравствени установи-изврши-

тели, врз основа на доставени списоци од Министер-
ството за здравство согласно искажаните потреби од 
вакцини на здравствените установи. 

Финансиските средства потребни за реализација на 
оваа програма се доставуваат до најповолните добаву-
вачи на вакцини, по достава и прием на вакцините. 

 
VIII.  Извршители на Програмата 
 
Активностите предвидени со оваа програмата ги 

спроведуваат превентивните тимови при здравствените 

домови во Република Македонија, Универзитетската 

клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и 

Универзитетската клиника за детски болести, инфек-

тивните одделенија при општите и клиничките болни-

ци во Република Македонија, други здравствени уста-

нови во Република Македонија овластени за вршење на 

вакцинација, како и Центрите за јавно здравје и нивни-

те организациони единици и Институтот за јавно 

здравје на Република Македонија и Државниот санита-

рен и здравствен инспекторат  кои се надлежни за сле-

дење на реализацијата на активностите предвидени со 

оваа програма. Координација на активностите и следе-

ње на извршување на истите ја спроведува Министер-

ството за здравство. 

 

IX. Доставување на годишни извештаи и рокови 

 

ЦЈЗ/ПЕ и ЦЈЗ- Скопје, збирните годишни извештаи 

за спроведената имунизација на својата територија ги 

доставуваат до ИЈЗ за сите вакцини , а за спроведена 

имунизација против туберкулоза и до Институтот за 

белодробни заболувања и туберкулоза до 01.02.2015 

година, за спроведената имунизација во 2014 година. 

ИЈЗ ги обработува и евалуира прибраните годишни 

извештаи, изготвува посебна анализа и извештај за сос-

тојбата со спроведената имунизација во 2014 година и 

опфатот со одделни вакцини на локално, регионално и 

национално ниво во Републиката кој го доставува до 

Министерството за здравство на Република  Македо-

нија, Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија, Државниот здравствен и санитарен инспекторат 

(ДСЗИ) и други надлежни институции, до 28.02.2015 

година. 

Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

за доставува годишен извештај за спроведената имуни-

зација против туберкулоза на територијата на Републи-

ка  Македонија во 2014 година, до Министерството за 

здравство и ИЈЗ, најдоцна до 28.02.2015 година. 

 

X. Следење на реализација на Програмата (мо-

ниторинг и евалуација) 

 

Реализација на оваа програма ќе биде перманентно  

следена од страна на епидемиолошките служби при 

ЦЈЗ/ПЕ (координатори за имунизација) и Државен са-

нитарен и здравствен инспелторат како и од страна на 

Одделението за контрола и надзор на имунизацијата 

при ИЈЗ. 

Интензитетот на следењето ќе се спроведува на ме-

сечно ниво, од страна на ЦЈЗ/ПЕ, а квартално од страна 

на ИЈЗ и ДСЗИ. 
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XI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на  објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 42-9950/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5956. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 годи-

на донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I. Вовед 

 
Туберкулозата се уште претставува глобален ме-

дицински проблем пред се во неразвиените земји и 
земјите во развој. Денес, една третина од светската по-
пулација е инфицирана со туберкулозниот бацил. Кај 
10% од инфицираните во текот на животот се развива 
болест. Според податоците на Светската здравствена 

организација, секоја година во светот се регистрираат 
над 8 милиони нови случаи на туберкулоза а умираат 
над 2 милиони. Појавата на резистентни форми на ту-
беркулоза чиј број континуирано се зголемува, е една 
од причините  која придонесува за големината на проб-
лемот со туберкулозата. Денес во светот има приближ-
но половина милион заболени од резистентни форми 

на туберкулоза. Епидемијата на ХИВ/СИДА во светот 
придонесе за значително зголемување на бројот на бол-
ни од туберкулоза. ХИВ инфекцијата е најмоќен поз-
нат фактор што овозможува прогресија на туберкулоз-
ната инфекција во болест. 

 

II.Моментална состојба 

 
Вo 2013 година во Република Македонија регистри-

рани се 323 случаи  на туберкулоза. Од регистрираните 
254 (78,6%) случаи се со белодробна форма на туберку-
лоза, а 69 (21,4%) со вонбелодробна. Инциденцата  из-
несува 15,6/100 000 население и е значително намалена 
во однос на 2012 година, кога изнесувала 17,2/100 000 

население. Намалена е и стапката на детска туберкуло-
за  7,1/100 000 население (23). Бројот на умрени од ту-
беркулоза во 2013 година изнесуваше 23(1,1/100 000 
население). Во 2013 година во Република Македонија 
лекувани се 3 случаи со мултирезистентна форма на 
туберкулоза. 

 

III.Мерки кои треба да се превземат за подобру-

вање на состојбите 

Со цел за што поуспешна контрола на туберкулоза-

та во Република Македонија, намалување на ризикот 

од ширење на инфекцијата, особено онаа предизвикана 

од резистентни соеви на Mycobacterium tuberculosis, 

спречување на коинфекција меѓу туберкулозата со 

ХИВ инфекцијата, неопходно е да се превземат сите 

расположиви превентивни мерки кои придонесуваат за 

рано откривање и спречување на болеста. Сепак нај-

добра превентивна мерка  е правилно и навремено ле-

кување на секој болен од туберкулоза со што се преки-

нува ланецот на ширење на инфекцијата. 

 

IV.Цели на Програмата 

Целите на програмата се зацртани со секоја програ-

мска активност. 

 

1.1 Активно пронаоѓање на случаи на туберку-

лоза кај ризични групи со селективна радиофотог-

рафија:  

 Со цел рано откривање на болните од туберкулоза 

и други неспецифични белодробни заболувања се врши 

селективно радиофотографско снимање на лица кај кои 

постои поголема опасност од заболување од туберку-

лоза.  

Планирани се следните радиофотографски  сни-

мања: 

- 2000 лица кои спаѓаат во ризични групи: болни во 

психијатриски болници, затвореници во КПУ во Репуб-

лика Македонија, привремено раселени лица, зависни-

ци од  дроги и сл. 

- 1000 Роми од подрачјето на: Кочани и Велес, кои 

претставуваат ризична популација поради социјално 

економските услови на живеење.  

- 1000 лица по индикација (високообразовни уста-

нови, средни училишта, подрачја со зголемена стапка 

на заболување од туберкулоза). 

          

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза 

      

1.2 Дообработка на сомнителни ртг наоди:  

Цел на активноста е прегледаните лица со радиофо-

тографско снимање и сите сомнителни рентгенолошки 

наоди дополнително да се обработуваат. Во 2015 година 

се планира со дообработка да бидат опфатени 50 лица. 

По извршената дообработка се изготвува Извештај.           

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза 

 

2.Мониторинг-евалуација и стручно методолош-

ка  помош на здравствените установи кои спроведу-

ваат превенција, дијагноза и лекување на болните од 

туберкулоза со цел да се подобри организацијата на ра-

ботата, обемот и квалитетот на стручната работа, спро-

ведување на превентивни мерки, водење на медицинска-

та документација за случаите со туберкулоза и сл. 

Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат ек-

сперти од Институтот за белодробни заболувања и ту-

беркулоза. Се мониторира и  евалуира по еднаш   годиш-

но работата на  21 установи и тоа: 4 болници, 11 диспан-

зери, 3 психијатриски болници, 3 Казнено-поправни ус-

танови  во Скопје, а по потреба и во други Казнено - 

поправни установи во Република Македонија.  
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За извршениот стручно методолошки надзор се  из-

готвува Извештај со предлог мерки  за надминување на 

идентификуваните проблеми за секоја установа посебно  

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза 

 

3.Работилница за БЦГ имунизација дијагноза и 

лекување на Латентна туберкулозна инфекција за 

здравствени работници која ќе се организира со цел да 

се освежат знаењата,  да се презентираат новините и 

практично да се проверат знаењата во врска со БЦГ иму-

низацијата, дијагнозата и лекувањето на латентната ту-

беркулозна инфекција и превенцијата на туберкулозата 

 Во 2015 се планира  една работилница со 25 учес-

ници. 

 Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-

ња и туберкулоза 

 

4. ДОТ активности кои имаат за цел  непосредно 

да се контролира лекувањетона болните од туберкуло-

за со цел да се спречи прекин и несоработка на болни-

от во тек на лекувањето 

Под ДОТ активности се подразбира непосредна 

контрола на лекувањето и следење на болните со ту-

беркулоза, како и  здравствено просветување преку 

разговор со болните и нивните семејства  во домот на 

болниот.   

За 2015 година се планираат 1100 посети во домо-

вите  на болните од туберкулоза во иницијалната фаза 

еднаш и уште два пати во континуираната фаза од ле-

кувањето.  

За извршената посета, медицинското лице кое ја ре-

ализирало посетата,  пополнува  формулар кој ги сод-

ржи наодите од посетата. Истиот треба да биде потпи-

шан од болниот и членовите на семејството присутни 

при посетата. Формуларите се доставува тековно до  

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза  

каде се обработуваат.  

 Извршители: Диспанзерите за белодробни заболу-

вања и туберкулоза. 

 

5. Кампања за борба против туберкулоза има за 

цел да го подигне нивото на знаење за туберкулозата 

на општата популација.  

Во тек на 2015 година ќе се превземат активности 

за одбележување на светскиот ден и неделата на тубер-

кулозата, како и активности за промоција на превенци-

јата од туберкулозата преку електронските и пишаните 

медиум Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни забо-

лувања и туберкулоза. 

 

6. Набавка на антитуберкулотици од прва лини-

ја за лекување на новорегистрираните случаи на ту-

беркулоза.  

Оваа активност има за цел да го спречи ширењето 

на туберкулозата преку лекување на новооткриените 

случаи на туберкулоза  според стандардни режими на 

лекување препорачани од Светската здравствена орга-

низација. 

7. Набавка на антитуберкулотици од втора ли-

нија за лекување на болни со резистентни форми на 

туберкулоза.  
Оваа активност има за цел да го спречи ширењето 

на резистентните форми на туберкулоза, чие лекување 
е долготрајно, скапо и честопати неуспешно 

Иако бројот на мулти и полирезистентни форми на 
туберкулоза во Република Македонија  не е голем, се-
пак, неопходно е да се превземат сите превентивни 
мерки за спречување на појава на овие форми на тубер-
кулоза. Нелекувањето на овие болни  претставува мож-
ност за ширење на инфекција со тешки форми на бо-
леста чие лекување трае најмалку 2 години со неизве-
сен исход и последици од лекувањето. Годишно, во 
Македонија се регистрираат 2-3 нови случаи на мулти 
или полирезистентна туберкулоза. 

Резистентните форми на туберкулоза ( РР, мулти и 
полирезистентните) се лекуваат исклучиво во Институ-
тот за белодробни заболувања и туберкулоза. Набавка  
и чувањето на лекови за овие форми на туберкулоза се 
врши од страна на Институтот за белодробни заболува-
ња и туберкулоза врз основа на бројот на лица кои се 
лекуваат со нив.  

 
8. Одржување на софтверот за туберкулоза 
Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

за раководи со базата на податоци за случаите на ту-
беркулоза во Република Македонија. Софтверот кој е 
лоциран во Институтот за белодробни заболувања и ту-
беркулоза има потреба од континуирано одржување 
поради што се планирани средства во оваа програма. 

 
9. Надомест на патни трошоци  
Лицата кои се лекуваат од туберкулоза, во тек на  

лекувањето треба да дојдат најмалку на 3 контролни 
прегледи во Институтот за белодробни заболувања и 
туберкулоза за кои треба да им се надоместат патните 
трошоци во висина на автобуска карта. Контролните 
прегледи во Институтот за белодробни заболувања и 
туберкулоза се неопходни бидејќи само Националната 
референтна лабораторија за туберкулоза во Институтот 
располага со потребната апаратура за бактериолошка 
дијагноза на болеста која е неопходна  за следење и да-
вање на исход од лекувањето. 

 
10. Печатење на прораганден материјал 
Во тек на 2015 година ќе биде подготвен и отпеча-

тен пропаганден материјал  наменет за различни целни 
групи, и општа популација и истиот ќе биде дистрибу-
иран 

 Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболува-
ња и туберкулоза 

 
11. Набавка на квантиферон тест 
Во тек на 2015 година се планира набавка на кван-

тиферон тест за дијагноза на латентна туберкулозна 
инфекција и тоа за 50 деца во близок контакт со болен 
од белодробна спутум позитивна туберкулоза  и за 50 
лица со фактори на ризик за туберкулоза пред се ХИВ+ 
и  имунокомпромитирани. 

  
V. Финансирање  
Извор на средства за реализирање на планираните 

активности во оваа програма е Буџетот на Република 

Македонија. 
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     VI.Средства – донации од глобален фонд 
 

Исто така независно од Буџетот на Република Ма-

кедонија се предвидени и средства за предвидените ак-

тивности финансирани од програмата на Глобален 

фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и мала-

рија за периодот Јануари 01 – Декември 31, 2015 годи-

на (табела 2). 
 

Проектот финансиран од Глобалниот фонд за борба 
против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (во пона-
тамошниот текст ГФАТМ) – компонента туберкулоза 
(Рунда 10) во 2015 година има предвидено активности 
за сите 12 месеци. Во имплементација на активностите 
се вклучени Институтот за белодробни заболувања и 
туберкулоза со мрежата од 17 АТД диспанзери и 3 спе-
цијални болници, како и 7 невладини организации кои 
работат директно со високоризичните групи.  
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VII.  Извршители на Програмата 
Извршители на програмата се ЈЗУ Институт за бе-

лодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Ин-
ститут за белодробн и заболувања кај децата-Козле и 
Диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза 
во Македонија, и Институт по епидемиологија и биос-
татистика. Во имплементација на активностите финан-
сирани од Глобален фонд, покрај Институтот за белод-
робни заболувања и ТБ се вклучени 6 здруженија на 
граѓани, Невладина организација Хера, Невладина ор-
ганизација Хопс, Невладина организација Мерц, 
Невладина организација  Доверба, Невладина органи-
зација Ецдкор и Македонски црвен крст. 

 
VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
 
Секој извршител, податоците за своите реализира-

ни  активности тековно ги доставува до Централната 
единица на Институтот за белодробни заболувања и ту-
беркулоза каде се обработуваат и се изготвуваат 
квартални извештаи. Кварталните извештаи се доставу-
ваат до Министерството за здравство - Сектор за при-
марна и превентивна здравствена заштита,  најдоцна 15 
дена по завршување на кварталот.    

Врз основа на кварталните извештаи, ЈЗУ Институт 
за белодробни заболувања и туберкулоза изготвува  
Годишен извештај кој се доставува до Министерството 
за здравство - Сектор за примарна и превентивна 
здравствена заштита во првата половина на декември 
во тековната година. 

 
IX. Следење на реализација на Програмата (мо-

ниторинг и   евулација) 
Реализацијата на оваа програма се следи времен-

ски: квартално и годишно, преку зацртаните квантита-
тивни цели. Централната единица на ЈЗУ Институт за 
белодробни заболувања и туберкулоза врши контрола 
на квалитетот на реализираните активности преку ева-
луација на доставените индивидуални информации  од 
извршителите, врз основа на кои се изработуваат 
кварталните извештаи. 

 
X. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-10026/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5957. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 
39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I. Цели на Програмата 
 

Општа цел 
 
Општа цел на оваа програма е континуирано унап-

редување на здравјето на децата и жените во репродук-
тивен период во насока на намалување на доенечката и 
матернална смртност преку координирано спроведува-

ње на есенцијалните јавно-здравствени функции врз 
основа на дефинираните приоритети идентифицирани 
преку редовен мониторинг на нивната здравствената 
состојба, со посебен фокус на ранливите групи населе-
ние и со почитување на принципот на еднаква достап-
ност до сите на кои им е услугата потребна. 

 
Специфични цели 

 
1. Континуирано унапредување на системот на мо-

ниторирање на здравствениот статус на мајките и деца-
та и ефикасноста на здравствената заштита 

2. Подигање на информираноста и едуцираноста на 
населението за здрави животни стилови и правилно 
здравствено однесување во преконцепциски, антената-
лен, постнателен и во доенечкиот период, со фокус на 
ранливите групи жени (жени Ромки, жени од рурални-
те подрачја и адолесценти) 

3. Унапредување на квалитетот и еднаквоста во 
пристапот до здравствените услуги за мајките и децата, 
со посебен фoкус на ранливите групи жени  

4. Навремено откривање на заболувања кај новоро-
денчињата, доенчињата и малите деца 

5. Јакнење на интерсекторската соработка и моби-
лизирање на партнерството во заедницата на сите реле-
ванатни партнери во идентификација и решавање на 
здравствените проблеми на мајките и децата особено 
во намалувањето на бариерите и зголемувањето на дос-
тапноста на услугите.  

 
II. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 
 
1. Активности за мониторирање на здравствениот 

статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста 
и достапноста на здравствените сервиси: 

- Стручно-методолошки надзор-теренски посети за 
мониторинг на работата на превентивните тимови, по-
ливалентната патронажна служба и Ромските здрав-
ствени медијатори;  

- Изготвување на Информација за здравствената 
состојба и заштита на мајките и децата со предлог мер-
ки за унапредување на состојбата, со акцент на социо-
економските варијабли 

- Функционирање на Државен центар за репродук-
тивно здравје; Стручно-методолошка помош од страна 
на Универзитетска клиника за гинекологија и акушер-
ство на породилиштата низ државата; Изработка на со-
фтвер за внес на податоци и Подготовка на Перината-
лен Извештај. 

• Евидентирање на податоци за секоја смртност на 
доенче и родилка од страна на здравствените установи 
и достава до Државен центар за репродуктивно здравје; 

• Собирање, обработка и анализа на доставените 
податоци од породилиштата за перинатална грижа од 
страна  на Државен центар за репродуктивно здравје во 
соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца и задолжително доставување на квартални извеш-
таи до Комитетот за безбедно мајчинство при Минис-
терство за здравство. 

 
2. Активности за здравствена промоција и унапре-

дување на здравственото однесување: 
Изготвување и дистрибуција на информативно-еду-

кативни материјали  
Брошура-информација и совети за новите родители 

(24.000 примероци) и дистрибуција на истите до секоја 
породена. 

Подготовка и печатење на Мајчина книшка и Бро-
шура за здрава бременост 

Едукација на населението и промотивни кампањи 
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- Едукација на семејства во рурални средини и ром-
ски заедници за унапредување на здравјето и развојот 
кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адо-
лесцентно здравје од страна на Ромски здравствени ме-
дијатори и патронажна служба,  

- Патронажни посети на бремени (во просек по 2 
патронажни посети по бремена, а кај ризични бремени 
и повеќе - бремени помлади од 18 години и постари од 
35, бремени кои потекнуваат од социјално ранливи 
групи вклучувајќи ги и Ромките, бремени кои живеат 
во оддалечени рурални подрачја), 

- Патронажни посети на леунки и новородени (по 2 
патронажни посети), а кај породени во домашни усло-
ви и леунки од социјално ранливи групи и ромски се-
мејства и повеќе посети,  

- Промоција на Европската недела на имунизација, 
вклучително локални активности фокусирани на ром-
ските заедници и руралните средини, 

- Промоција на Светската Недела на доење. 
Спроведување на истражување за достапноста на 

услугите за репродуктивно здравје со акцент на ранли-
ви групи 

Спроведување на истражување за достапноста на 
услугите од здравствените работници и нивен одговор 
кон родово базирано насилство.  

 
3. Јакнење на капацитетите на здравствени работни-

ци кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и же-
ни во репродуктивен период: 

- јакнење на капацитети на ОБ Струмица со распо-
редување, доктор на медицина со лиценца за работа од 
областа на гинекологијата и акушерството и медицин-
ска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат 
здравствена дејност на ниво на примарна здравствена 
заштита во ординација за гинекологијата и акушер-
ството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО,  

- јакнење на капацитети на СГАБ Чаир - Скопје  со 
распоредување, доктор на медицина со лиценца за ра-
бота од областа на гинекологијата и акушерството и 
медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вр-
шат здравствена дејност на ниво на примарна здрав-
ствена заштита во ординација за гинекологијата и аку-
шерството на подрачјето на општина Шутка, 

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци - гинеколози од породилиштата за методологијата 
за вршење на стручна ревизија на матернален морбиди-
тет и морталитет (near miss cases) со цел системско 
унапредување на квалитетот на здравствената грижа во 
текот на бременоста, породувањето и во постнатален 
период; 

- Регионални работилници за мултидисциплинарни 
тимови (гинеколози, неонатолози, акушерки, социјални 
работници, менаџери) од породилиштата за методоло-
гијата за вршење на доверлива стручна ревизија на пе-
ринаталната и неонатална смртност со цел да се унап-
реди постоечката клиничка пракса на ниво на антена-
тална, интрапартална и постпартална грижа, да се по-
добрат инфраструктурните и организациони фактори и 
да се идентифицираат социјалните фактори од страна 
на мајката;  

-Регионални работилници за патронажната служба 
и Ромските здравствени медијатори за семејно плани-
рање со цел јакнење на нивните капацитети за инфор-
мирање и советување на жените во репродуктивен пе-
риод за значењето и бенефитот од семејното планира-
ње како дел од безбедното мајчинство со акцент на же-
ните кои имаат отежнат пристап, (жените од руралните 
подрачја, жените Ромки); 

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци – од превентивните тимови и од породилиштата за 
советување за доење. 

 
4. Активности за рана детекција на заболувања кај 

новороденчињата, доенчињата и малите деца: 
- Спроведување на тиреоиден скрининг кај сите но-

вородени деца во Република Македонија, 
- Детектирање на метаболни болести како селекти-

вен скрининг по индикација кај 2000 деца кои амбулан-
тски и хоспитално се третираат на Клиника за детски 
болести, 

-  Неонатален скрининг за слух кај новороденчиња,  
- Превентивни систематски прегледи на доенчиња 

од страна на превентивните тимови (3  прегледи по до-
енче во 3, 6 и 9 месец), 

- Превентивни систематски прегледи кај деца во 2 и 
4 година. Наодите од превентивните прегледи се внесу-
ваат во Картон за систематски прегледи на деца од пре-
дучилишна возраст кој е изготвен од Завод за здрав-
ствена заштита на мајки и деца, 

- Патронажни посети кај доенчиња - во просек по 5 
посети на доенче, од кои 2 во новороденечкиот период, 
а по една посета на возраст од 4, 7 и во 12 месец, 

- Дополнителни 2 патронажни посети на семејства 
со висок социјален и здравствен ризик и на семејства 
во ромски заедници. 

 
5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработ-

ка со локалната заедница 
- Одржување на работилница за претставување на 

активностите на оваа програма, за мајки и деца на по-
тенцијалните партнери во реализација на оваа програ-
мата особено во работата со ранливите групи до кои е 
потешко да се пристапи,  

- одржување на координативни состаноци со прет-
ставници од единиците на локалната самоуправа, гра-
ѓански здруженија, претставници на ромски заедници, 
ромски невладини организации, женски организации, 
ОН организации, УНФПА,Светската здравствена орга-
низација и УНИЦЕФ. 

 
III. Очекувани резултати 

 
Со целосно реализирање на активностите предвиде-

ни со оваа програма се очекува постигнување на след-
ните резултати:  

1. Идентифицирани приоритети за делување бази-
рани на континуирано и ефикасно следење на здрав-
ствениот статус и обемот на  здравствена заштита на 
мајките и децата,  

2. Унапредени животни стилови и подобрено здрав-
ствено однесување од аспект на безбедното мај-
чинство, со фокус на ранливите групи жени и деца 
(зголемен процент на жени кои имаат избрано матичен 
гинеколог, зголемен процент на мајки кои дојат ек-
склузивно, одржување на висок опфат со имунизација, 
навремена и редовна антенатална и постнатална зашти-
та и др), 

3. Подобрен пристап и квалитет на здравстените ус-
луги за мајките и децата, со фокус на ранливите групи 
жени и деца, 

4. Намалени бариерите и зголемена достапност до 
услуги преку зајакнато партнерство и соработка во за-
едницата, 

5. Унапредено здравјето на децата, доенчињата и 
жените во репродуктивен период и намалени разлики 
кај поедини ранливи групи мерено преку индикаторите 
за морбидитет, морталитет  и искористеност на здрав-
ствените услуги. 
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                            V. Финансирање 
 
Активностите предвидени во оваа програма ќе се 

финансираат од Буџетот на Република Македонија за 
2015 година.  

Распределбата на средствата по оваа програма ја 
врши Министерството за здравство квартално на из-
вршителите на активностите, врз основа на доставени 
фактури и извештаи за реализација на активностите 
содржани во Програмата. 

  
VI. Извршители на Програмата 

 
Извршители на оваа програма се  Министерство за 

здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца, Универзитетска клиника за гинекологија и аку-
шерство-Скопје, Универзитетска клиника за детски бо-
лести - Скопје, Ромски здравствени медијатори, Нацио-
нален координатор за неонатален скриниг за слух, 
Државен центар за репродуктивно здравје и други пар-
тнерски организации Светската здравствена организа-
ција, УНФПА, УНИЦЕФ.  

 
VII. Следење на реализација на Програмата  (мони-

торинг и евалуација) 
Следење на спроведувањето на оваа програма врши 

Министерството за здравство. 
 
VIII. Оваа програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. 42-10027/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5958. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за конкурентност, иновации и  претприемништво 
вкупен износ од 12.070.000,00 ( дванаесет милиони и 
седумдесет илјади) денари и тоа : 

- 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деве-
десет илјади)  денари, обезбедени од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 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; 

- 1.560.000,00 (еден милион и петстотини и шеесет 
илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година, – Потпрограма 11 – Индус-
триска политика, сметка 637, ставки 425, 426,  462 и 464, 
наменети за имплементација на мерки од Индустриската 
политика на Република Македонија 2009-2020 и  

- 1.620.000,00 (еден милион и шестстотини и двае-
сет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2015 година, – Потпрограма 11 – Ин-

дустриска политика, сметка 637, ставка 426 и 462,  на-
менети за поддршка и развој на кластерското здружу-
вање во Република Македонија. 

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

 
II. 

Програмата се состои од мерки во следните об-
ласти: 

 
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 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и де-
ведесет илјади)  денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка на занаетчиството во Репуб-
лика Македонија во вкупен износ од 1.000.000,00 де-
нари.   

Предмет на мерката е субвенционирање на занает-
чии и вршители на занаетчиска дејност државјани на 
Република Македонија  преку кофинансирање до 70% 
од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000,00 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;  
- Надоместување на трошоци за здобивање со  Мај-

сторска титула; 
- Стручно оспособување на занаетчиите. 
 
МЕРКА 2. Финансиска поддршка за женско прет-

приемништво во вкупен износ од 1.800.000,00 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 120.000,00 денари, направени за след-
ните  намени: 

- Набавка на опрема и алати; 
- 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 
30.000,00 денари). 

 
МЕРКА 3. 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 60.000,00 денари поединечно за секој деловен 
субјект – барател на средствата. 

 
МЕРКА 4. Финансиска поддршка за тренинг на 

НАССР тим за воведување, одржување и модификација 
на НАССР систем во вкупен износ од 160.000,00 денари. 

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 20.000,00 денари. 
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МЕРКА 5. Финансиска поддршка за воведување и 
сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 
3.560.000,00 денари. 

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 250.000,00 денари поединечно за секој де-
ловен субјект – барател на средствата. 

 
МЕРКА 6. Кофинансирање на проекти за нефинан-

сиска поддршка на МСП и промоција на претприем-
ништвото и занаетчиството во Република Македонија 
во  вкупен износ од 1.000.000,00 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 претприемниш-

тво; 
- 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 7. Организирање на бизнис натпревар – „ 

Биди перспективен започни свој бизнис“ во вкупен из-
нос од 1.020.000,00  денари. 

Оваа мерка  ги опфаќа следните активности: 
- Објавување на јавни повици за аплицирање за биз-

нис идеја и бизнис план; 
- Свечена церемонија за прогласување на победни-

ците на  бизнис  натпреварот и 
- Доделување на награди (I, II ,III,IV и V). 
 
МЕРКА 8. Промотивни активности во вкупен износ 

од 50.000,00 денари. 
Предмет на мерката е учество во организирање на 

настан  „ Претприемач на годината за 2015 година“. 
Постапката за доделувањето на средства од дел II, 

област А. Поддршка и развој на мали и средни прет-
пријатија, за мерките  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од оваа програ-
ма ќе се изврши преку објавување на јавни  повици на 
ВЕБ страната на Министерството за економија 
www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или 
во печатените медиуми. 

 
Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА 

ПОЛИТИКА 
 
За мерките од областа Б. Имплементација на индус-

триската политика се наменети средства во вкупен из-
нос од 1.560.000,00 денари и тоа за: 

 
МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурен-

тноста на македонската индустрија во вкупен износ од 
1.240.000,00 денари преку следните  мерки: 

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 
920.000,00 денари. 

Предмет на мерката е надоместување на дел од тро-
шоците на деловните субјекти  и тоа во износ од  75 % 
од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не по-
веќе од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен 
субјект – барател на средствата за следните активности: 

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 оз-
нака;  

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; 

1.1.7 Договорни услуги за изработка на проекти 
за енергетска ефикасност и 

1.1.8 Договорни услуги за  изработка на проекти 
за зголемување на продуктивноста, ефикасноста и 
ефективноста. 

Финансиска поддршка е наменета за деловните суб-
јекти од следните сектори, согласно НКД рев 2 (Нацио-
нална класификација на дејности рев 2): 

- Сектори за рударство и вадење камен и прерабо-
тувачка индустрија и 

- Сектор J/S: оддел 58, група 58  2; оддел 62, група 
62 0 и  оддел 63, група 63 1, класа 63 11 

Деловните субјекти може да поднесат само едно ба-
рање од наведените активности. 

При распределбата на средствата од дел II, област 
Б. Имплементација на индустриската политика, мерка 
1, точка 1.1,  ќе се имаат предвид  критериумите сог-
ласно член 4 од Одлуката за класификација на план-
ските региони според степенот на развиеноста  за пери-
одот 2013-2017 („Службен весник на Република Маке-
донија бр 88/13“). 

Износот на трошоците на барателот кои ги надо-
местува Министерството за економија, ќе се зголеми за  
процентот на учеството на државната помош за регио-
нален развој на соодветниот регион на кој припаѓа ба-
рателот. 

1.2  Кофинансирање за организирање на специјали-
зирани обуки - длабински и детални технолошки обуки 
во следните сектори: автомобилска, текстилна, прех-
рамбена и металопреработувачка индустрија во вкупен 
износ од 320.000,00  денари. 

 
Предмет на мерката е кофинансирање од страна на 

Министерството за економија за организирање на специ-
јализирани обуки – длабински и детални технолошки 
обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, 
прехрамбена и металопреработувачка индустрија.  

Министерството за економија ги надоместува тро-
шоците на организаторите и реализаторите на обуките 
во висина од 75% од докажаните трошоци.  

 
МЕРКА 2. Поддршка на патенти во вкупен износ од  

320.000,00 денари. 
Предмет на мерката е надоместување на дел од тро-

шоците на  иноваторите во износ од  75 % од докажа-
ните трошоци, но не повеќе од 75.000,00 денари поеди-
нечно за секој  барател на средствата за следните ак-
тивности: 
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1.1 Трошоци за истражување на пазарот; 
1.2 Трошоци за учество на домашни и меѓународни 

настани за иновации; 
1.3 Трошоци за аплицирање за испитување на па-

тенти во меѓународни организации и  
1.4 Административни трошоци во постапката за 

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

Финансиска поддршка е наменета за иноваторите 
физички лица државјани на Република Македонија, 
кои се занимаваат со истражување и развој на нови 
производи, процеси и услуги или подобрување на веќе 
постојните производи, процеси и услуги.     

Постапката за доделување на средства од дел II, об-
ласт Б. Имплементација на индустриската политика, од 
оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавен 
повик на ВЕБ страната на Министерството за економи-
ја www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или 
во печатените медиуми. 

Трошоците наменети за реализација на мерка 1, 
точка 1.1  и  мерка 2  од дел II, област Б. Имплемента-
ција на Индустриската политика од оваа програма, ќе 
им бидат исплатени на барателите во зависност од рас-
положивите средства од Буџетот, по редоследот на 
нивното пријавување во архивата 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 1.620.000,00 денари и тоа за: 

 
МЕРКА 1: Поддршка на проекти од кластерските 

здруженија во износ од 1.620.000,00 денари за следни-
те 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 конфе-
ренции и 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, заклучно со 31 март 
2016 година, до Владата на Република Македонија ќе 
достави извештај со финансиски показатели за реализа-
ција на програмата и наменско користење на сред-
ствата.  

 
V 

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

 
Бр. 42-10521/1 Заменик на претседателот  

21 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5959. 
Врз основа на член 36 став 6 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, 
15/2013 и 139/2014) и член 4 став 2 од Одлуката за фор-
мирање Комисија за гранични премини на Република 
Македонија со соседните држави („Службен весник на 
Република Македонија” бр.118/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата  одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА АЛ-

БАНИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА 
ГРЦИЈА, РЕПУБЛИКА КОСОВО И РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
 
1. Во Решението за именување на претседател и 

членови на Комисијата за гранични премини на Репуб-
лика Македонија со Република Албанија, Република 
Бугарија, Република Грција, Република Косово и Ре-
публика Србија („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.149/2009 и 45/2012), во точката 1 алинеја 1 
зборовите „Владо Мисајловски“, се заменуваат со збо-
ровите: „Елена Кузмановска”.  

Во алинејата 1 зборовите: „државен советник” се 
заменуваат со зборовите: „директор за конзуларни ра-
боти”. 

2. Во точка 2 во алинејата 1 зборовите „Авдиљ Ре-
џепи, виш полициски советник” се заменуваат со збо-
ровите: „Стојче Чоклески, виш полициски советник за 
гранични проверки и граничен надзор”. 
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Во алинејата 2 зборовите „Илчо Талески, раководи-
тел на одделение за административни и правни ра-
боти”, се заменуваат со зборовите: „Миле Миленков-
ски, началник на одделение за граници и прелети ”. 

Во алинејата 5 зборовите: „Даниела Рендевска, ра-
ководител на одделение за меѓународна соработка” се 
заменуваат со зборовите: „Неби Реџепи, помошник ра-
ководител на сектор за просторно планирање”. 

Во алинеја 6 зборовите: „Бујар Алили, началник на 
одделение за управување со гранични премини во Ца-
ринска управа” се заменуваат со зборовите: „Зоран 
Петковски, началник на одделение за управување со 
гранични премини во Царинската  управа”.  

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

 
Бр. 42-10518/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5960. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 
бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013), а постапувајќи 
по барањето на Друштвото за управување со инвести-
циски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје број 
03-8/1 од 7.10.2014 година, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Друштвото за управување 

со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД 
Скопје за пренос на административните работи кои се 
однесуваат на водење на деловни книги и сметки и из-
готвување на финансиски извештаи на правното лице 
Екстра Консалтинг ДОО Скопје, со седиште на ул. Ва-
сил Ѓоргов бр.32/13. 

2. Административните работи од точка 1 на ова Ре-
шение, кои се пренесуваат на  Екстра Консалтинг ДОО 
Скопје ќе се извршуваат во име и за сметка на Друш-
твoто за управување со инвестициски фондови ВФП 
Фонд Менаџмент АД Скопје. 

3. Екстра Консалтинг ДОО Скопје, административ-
ните работи од точка 1 на ова Решение ќе ги извршува 
самостојно, односно не смее да ги пренесува на други 
лица.  

4. Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје во целост одго-
вара за административните работи кои се однесуваат 
на водење на деловни книги и сметки и изготвување на 
финансиски извештаи, кои се пренесуваат на  Екстра 
Консалтинг ДОО Скопје. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП 01 08 - 98 Комисија за хартии од вредност 

17 декември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

5961. 
Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 

точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, постапу-

вајќи по Барањето број 08-1775/1 од 2.12.2014 година 

за добивање согласност на Одлука број 02-1759/1 од 

28.11.2014 година за изменување и дополнувања на Та-

рифникот за висината на надоместоците на Македон-

ската берза АД Скопје, на седницата одржана на ден 

17.12.2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на Одлуката број 02-1759/1 од 

28.11.2014 година за изменување и дополнувања на Та-

рифникот за висината на надоместоците на Македон-

ската берза АД Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

Бр. УП1 08-103 Комисија за хартии од вредност 

17 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

5962. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), како и 

врз основа на член 10 став 2 и член 12-a од Правилни-

кот за начин и време на запишување и бришење на ак-

ционерско друштво, содржина и начин на водење, ажу-

рирање на податоците и пристап на јавноста до Регис-

тарот на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисија-

та за хартии од вредност на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 17.12.2014 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 

РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 

СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

1. Акционерското друштво Фабрика за опрема и 

преносници МЗТ ФОП АД Скопје се брише од Регис-

тарот на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување, поради стечај.  

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 07-104 Комисија за хартии од вредност 

17 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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5963. 
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014 ) и врз основа на член 38 
став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен 
весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 
67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК  

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА 
СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ  

ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумот за рангирање на 

субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010, бр. 
3/2012, бр. 101/2013, бр. 32/2014 и бр. 101/2014) во 
член 8 датумот “31.12.2014”, се менува со датумот 
”30.06.2015”.  

 
Член 2 

Овој Правилник е од времен карактер. 
 

Член 3 
 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 01-2038/2 Комисија за хартии од вредност 
17 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

5964. 
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од 

Законот за спортот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 
148/13, 187/13, 42/14, 138/14 и 177/14), ја приложуваме 
следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД  

ЈУЛИ 2014 – ДЕКЕМВРИ 2014 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 08 – 2411/5  
23 декември 2014 година Директор, 

Скопје м-р Марјан Спасески,с.р. 
__________ 

5965. 
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од 

Законот за спортот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 
148/13, 187/13, 42/14, 138/14 и 177/14), ја приложуваме 
следната 
 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУ-
ВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРА-
НИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 08 – 2411/6  
23 декември 2014 година Директор, 

Скопје м-р Марјан Спасески,с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

5966. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 

7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 

став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 

став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 

29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за 

доделување дозвола без објавување на јавен конкурс 

бр.0103-54/1 од 10.12.2014 (наш бр.08-517 од 

10.12.2014 година) и Заклучокот бр.02-6428/8 од 

24.12.2014 година, на својата 23-та седница одржана на 

24.12.2014 година, ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 

ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ 

ОГРАНИЧЕН РЕСУРС  НА РЕГИОНАЛНО НИВО  

 

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитува-

ње на програмски сервис со претежно забавен општ 

формат на македонски јазик, на регионално ниво, на 

подрачјето D5 - Пелистер (Битола, Ресен, Демир Хи-

сар, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Кичево, 

Осломеј, Зајас, Врапчишта, Пласница, Долнени, Криво-

гаштани, Могија, Новаци), на Трговското радиодифуз-

но друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола 

ДООЕЛ. 

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на 

оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска ко-

муникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-

ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-

же да се пренесува на друго лице. 

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 

Одлука плаќа годишен надоместок на сметка на 

Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-

тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-

сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 

од Агенцијата.  

5. Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио 

ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ се обврзува да 

започне со вршење на дејноста со датумот на доделува-

ње на дозволата.  

Во случај на непочитување на рокот за започнување 

на дејност наведен во став 1 на оваа точка од Одлуката, 

Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред исте-

кот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише ра-

диодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-

цата на Агенцијата.  

О б р а з л о ж е н и е 
   
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-
визиско или радио емитување преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-

сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 
конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-
ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-
ред цитираниот Закон.  

Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕ-
РА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ до Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за 

доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, 
бр.0103-54/1 од 10.12.2014 (наш бр.08-517 од 
10.12.2014 година), за телевизиско емитување на прог-
рамски сервис со претежно забавен општ формат на 
македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето 
D5 - Пелистер (Битола, Ресен, Демир Хисар, Прилеп, 
Крушево, Македонски Брод, Кичево, Осломеј, Зајас, 

Врапчишта, Пласница, Долнени, Кривогаштани, Мо-
гија, Новаци). Телевизискиот програмски сервис за кој 
се доделува оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна 
електронска комуникациска мрежа што не користи ог-
раничен ресурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 

условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-
ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Тргов-
ското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Ман-
говски Зоран Битола ДООЕЛ како подносител на Бара-
њето - не му е одземена дозвола за телевизиско или ра-
дио емитување во последните 5 (пет) години.      

ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола 

ДООЕЛ за дозволата која му се доделува со оваа одлу-
ка обврзан е да плаќа годишен надоместок на сметка на 
Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-
тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и 
наплата на надоместокот за дозволата за телевизиско 

емитување по барање преку јавна електронска комуни-
кациска мрежа што не користи ограничен ресурс на ре-
гионално ниво ги утврдува Агенцијата за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги согласно член 80 од нап-
ред цитираниот Закон и согласно Правилникот за про-
цедурите на финансиското и сметководственото рабо-
тење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година. 
Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-

ла без објавување на јавен конкурс бр.0103-54/1 од 
10.12.2014 (наш бр.08-517 од 10.12.2014 година), ТРД 
ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, со 
оваа Одлука се обврза да започне со вршење на дејнос-
та со датумот на доделување на дозволата, така што во 

случај на непочитување на рокот за започнување на 
дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се утврди 
дека Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери. 
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  Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на 23-та седница, одржана на 24.12.2014 година, до-
несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 
нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата. 

         

  УП 1. бр. 08 –693 
Агенција за аудио и aудио-
визуелни медиумски услуги 

24 декември 2014 година Претседател на Советот, 
Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

 

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола за телевизиско еми-

тување преку јавна електронска комуникациска мрежа, 

на регионално ниво, може да поднесе тужба за поведу-

вање на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на решението. 

__________ 

5967. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 

7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 

став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 

став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 

29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за 

доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, 

наш бр.08-518 од 10.12.2014 година и Заклучокот 

бр.02-6428/9 од 24.12.2014 година, на својата 23-та сед-

ница одржана на 24.12.2014 година, ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 

ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ 
ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО 

 

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитува-

ње на програмски сервис со претежно забавен општ 

формат на македонски јазик, на регионално ниво, на 

подрачјето D6 - Mали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, 

Вевчани, Другово), на Трговското радиодифузно друш-

тво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ. 

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на 

оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска ко-

муникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-

ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-

же да се пренесува на друго лице. 

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 

Одлука плаќа годишен надоместок на сметка на 

Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-

тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-

сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 

од Агенцијата.  

5. Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнау-
дов Михајло Охрид ДООЕЛ се обврзува да започне со 
вршење на дејноста со датумот на доделување на доз-
волата.  

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
на дејност наведен во став 1 на оваа точка од Одлуката, 
Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред исте-

кот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише ра-
диодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-
цата на Агенцијата.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

   

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-

визиско или радио емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-

сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 

конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-

ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-

ред цитираниот Закон.  

Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов 

Михајло Охрид ДООЕЛ до Агенцијата за аудио и ауди-

овизуелни медиумски поднесе Барање за доделување 

дозвола без објавување на јавен конкурс (наш бр.08-

518 од 10.12.2014 година), за телевизиско емитување 

на програмски сервис со претежно забавен општ фор-

мат на македонски јазик, на регионално ниво, на под-

рачјето на D6 - Mали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, 

Вевчани, Другово). Телевизискиот програмски сервис 

за кој се доделува оваа дозвола, ќе се емитува преку 

јавна електронска комуникациска мрежа што не корис-

ти ограничен ресурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 

условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-

ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Тргов-

ското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло 

Охрид ДООЕЛ како подносител на Барањето - не му е 

одземена дозвола за телевизиско или радио емитување 

во последните 5 (пет) години.      

ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ за 

дозволата која му се доделува со оваа одлука обврзан е 

да плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, 

за секоја тековна година почнувајќи од датумот на до-

делување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од 

денот на приемот на фактурата издадена од Агенци-

јата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 

надоместокот за дозволата за телевизиско емитување 

по барање преку јавна електронска комуникациска 

мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално 

ниво ги утврдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги согласно член 80 од напред цитира-

ниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на 

финансиското и сметководственото работење на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година. 
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Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-

ла без објавување на јавен конкурс, наш бр.08-518 од 

10.12.2014 година, ТРД ТВ М Арнаудов Михајло 

Охрид ДООЕЛ, со оваа Одлука се обврза да започне со 

вршење на дејноста со датумот на доделување на доз-

волата, така што во случај на непочитување на рокот за 

започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 али-

неја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделе-

ната дозвола пред истекот на рокот за којшто е издаде-

на и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на 

радиодифузери. 

  Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на 23-та седница, одржана на 24.12.2014 година, до-

несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 

нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

  УП 1. бр. 08 –694 

Агенција за аудио и aудио-

визуелни медиумски услуги 

24 декември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

            

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола за телевизиско еми-

тување преку јавна електронска комуникациска мрежа, 

на регионално ниво, може да поднесе тужба за поведу-

вање на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на решението. 

__________ 

5968. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20, 

став 1, алинеја 11, член 31 став 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 

и 132/14) и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за 

работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во 

согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата 

бр.02-5671/7 од 19.11.2014 година, Советот на Агенци-

јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 

својата 18-та седница одржана на 19.11.2014 година, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕ-

НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНОТО 

ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР И НА-

ЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 

I. Општа одредба 

 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишува формата и сод-

ржината на службената легитимација која Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во пона-

тамошниот текст: Агенцијата), му ја издава на овласте-

ното лице за вршење на стручен надзор, како и начинот 

на нејзино издавање и одземање. 

II. Образец на службена легитимација 
 

Член 2 
Службената легитимација за вршење на стручен 

надзор е во правоаголна форма со димензии 
¬7см.х10,5см. и таа се печати на пластика во бела боја. 

 

Член 3 

Предната страна на службената легитимација за 

вршење на стручен надзор е со следната содржина: 

“РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„; отпечатен грб на Ре-

публика Македонија и лого на Агенцијата; “АГЕНЦИ-

ЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ„; место за фотографија; “СЛУЖБЕНА ЛЕ-

ГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАД-

ЗОР„; име и презиме на овластеното лице за вршење на 

стручен надзор, “ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА СТРУЧЕН НАДЗОР„; регистарски број на службе-

ната легитимација за вршење на стручен надзор (во 

долниот лев агол); потпис на директорот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во долни-

от десен агол) и место за печат – МП (на средина во 

долниот дел од службената легитимација). 

 

Член 4 

Задната страна на службената легитимација за 

вршење на стручен надзор е со следната содржина: 

“Овластеното лице го врши стручниот надзор сог-

ласно овластувањата пропишани во членовите 30, 31, 

32 и 33 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги (“Службен весник на Република Македо-

нија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14). 

Радиодифузерот е должен на овластеното лице при 

вршење на стручен надзор да му овозможи непречено 

вршење на стручниот надзор.  

Радиодифузерот е должен на овластеното лице за-

ради вршење на стручен надзор да му овозможи во оп-

ределениот рок влегување во просторија каде што се 

наоѓаат средствата и предметите за обезбедување на 

медиумски услуги и да му ги стави на увид и на барање 

на овластеното лице да му даде информации, податоци 

и документација или кои било други средства потребни 

за вршење на стручниот надзор.„ 

 

Член 5 

Образецот на службената легитимацијата за врше-

ње на стручен надзор е отпечатен кон овој Правилник 

и е негов составен дел (Прилог бр.1). 

 

 

III. Издавање, одземање и замена на службена 

легитимација 

 

Член 6 

Службената легитимација за вршење на стручен 

надзор ја издава директорот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 
Службената легитимација му се издава на вработен 

во стручната служба на Агенцијата, кој од страна на 

директорот на Агенцијата во согласност со член 31 
став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги е назначен за овластено лице за вршење на 
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стручен надзор на радиодифузери, кој се врши само за-
ради утврдување на исполнувањето на техничките, 
просторните и кадровските услови во согласност со ба-
рањето за добивање на дозвола за телевизиско или ра-
дио емитување. 

Архивскиот број на овластувањето со кое вработе-
ниот од став 2 на овој член се назначува за овластено 

лице за вршење стручен надзор, се внесува како регис-
тарски број на службената легитимација за вршење на 
стручен надзор. 

Службената легитимација за вршење на стручен 
надзор која му се издава на овластеното лице од став 2 
на овој член, му служи за докажување на неговото 
службено својство и тој е должен да ја покаже при 

вршењето на стручниот надзор.  

 

Член 7 

Службената легитимација за вршење на стручен 

надзор се одзема во следните случаи: 

- кога на назначеното овластено лице за вршење на 

стручен надзор ќе му престане овластувањето со кое е 

назначено за овластено лице за вршење на стручен над-

зор, и 

- кога на овластеното лице за вршење на стручен 

надзор ќе му престане работниот однос во  Агенцијата. 

 

Член 8 

Овластеното лице за вршење на стручен надзор кој 

ќе ја загуби службената легитимација за вршење на 

стручен надзор или на друг начин ќе остане без неа, 

најдоцна во рок од 24 часа за тоа го известува директо-

рот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги и доставува изјава - заверена на нотар на 

сопствен трошок, за времето, местото и околностите 

под кои службената легитимација за вршење на стру-

чен надзор е изгубена или исчезната на друг начин. 

На овластеното лице за вршење на стручен надзор, 

во случајот од ставот 1 на овој член, му се издава нова 

службена легитимација за вршење на стручен надзор, а 

претходно издадената службена легитимација за врше-

ње на стручен надзор се огласува за неважечка. 

Во случаите од став 1 на овој член, овластеното ли-

це за вршење на стручен надзор должно е да го надо-

мести износот потребен за изработка на нова службена 

легитимација за вршење на стручен надзор. 

    

Член 9 

Службената легитимација за вршење на стручен 

надзор за заменува со нова во случај кога: 

- службената легитимација поради нејзина дотрае-

ност или оштетување стане неупотрблива и 

- има промена на личните податоци на имателот на 

службената легитимација. 

 

Член 10 

Службената легитимација за вршење на стручен 

надзор која се одзема и заменува, се поништува. 

Поништувањето на службената легитимација за 

вршење стручен надзор го врши тричлена комисија, 

определена од директорот на Агенцијата, од редот на 

вработените во стручата служба на Агенцијата. 
 

IV. Евиденција за службена легитимација 
 

Член 11 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги води евиденција за секоја издадена, заменета 
или одземена службена легитимација, како и за задол-
жувањето односно раздолжувањето на овластените ли-

ца со службена легитимација за вршење на стручен 
надзор.  

Евиденцијата од став 1 од овој член ја води органи-
зационата единица на Агенцијата за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги која ги врши работите со чо-
вечки ресурси. 

 

V. Завршни одредби 
 

Член 12 
   Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 

Прилог (1) 
 

Бр. 01 – 5733/1 
Агенција за аудио и aудио-
визуелни медиумски услуги 

19 ноември 2014 година Претседател на Советот, 
Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5969. 

Врз основа на член 28 од Законот за јавното обви-
нителство, Јавниот обвинител на Република Македони-
ја на 01.12.2014 година го донесе следниот  

 

Е Т И Ч К И   К О Д Е К С  

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I . ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со Етичкиот кодекс на јавните обвинители во Ре-

публика Македонија (во понатамошниот текст: Кодекс) 
се утврдуваат начелата и правилата на однесување на 
јавните обвинители на кои се должни да се придржува-

ат заради зачувување и натамошен развој на досто-
инството и угледот на јавното обвинителство, како 
единствен и самостоен државен орган.  

 
II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

 
Член 2 

Јавните обвинители во извршување на својата 
должност, во односите со другите органи, странките и 
граѓаните, во јавноста, како и во меѓусебните односи 
должни се да се придржуваат на следните начела:  

 
- начело на законитост; 
- начело на непристрасност и законитост; 

- начело на трудољубивост и стручно постапување; 
- начело на чесност и неподмитливост; 
- начело на професионалност; 
- начело на достоинство и 
- начело на воздржаност. 
 

Член 3 

Законитост 

 
Јавните обвинители се должни да постапуваат зако-

нито и стручно, во согласност со Уставот на Република 
Македонија, законите, ратификуваните меѓународни 
договори во согласност со Уставот и другите подзакон-
ски акти, така да законитоста и правилноста на нивни-
те одлуки можат да се проверат и секогаш да можат да 

се утврдат причините поради кои се донесени таквите 
одлуки.  

 
Член 4 

Непристрасност и независност 
 
Јавните обвинители својата должност ја извршуваат 

објективно, непристрасно и независно од влијанија, 
мислењето на јавноста и надворешните притисоци, без 
предрасуди, со почитување и штитење на основните 
човекови права утврдени со Уставот, законите и Кон-
венцијата за заштита на човековите права и основните 
слободи, со почитување на достоинството на другите, 
без оглед на тоа за кое лице станува збор и без оглед на 

неговиот статус, без дискриминација во поглед на ве-
рата, полот, сексуалната определба, националното и ре-
гионално потекло, припадност на етничка група, раса, 
возраст или било која друга основа.   

Јавните обвинители не смеат да имаат непримерни 
врски со законодавната и извршната власт, ниту да доз-
волат влијание од нивна страна, така да јавноста нема 

сомневање за постоење на такви врски или влијанија.  
Јавните обвинители се должни да се изземат од по-

стапување во предмети за кои постојат причини кои би 
ја довеле под сомнение нивната непристрасност.  

Јавните обвинители се должни при постапувањето 
да го штитат општиот интерес и да се стремат да по-
стигнат рамнотежа помеѓу општиот интерес и правата 

и оправданите интереси на поединци.  
 
Јавните обвинители се должни во јавноста да при-

донесуваат за афирмација на стручноста, чесноста, са-
мостојноста и непристрасноста на својата функција.  

 
Член 5 

Трудољубивост и стручно постапување 
 

Јавните обвинители заради вршење на својата 

должност мора да имаат високо ниво на познавање на 

правото и неговата примена. Тоа вклучува обврска за 

непрекинато стручно усовршување и образование. Јав-

ните обвинители се должни да ги почитуваат роковите 

во текот на постапката, правилата за приоритет во ре-

шавањето на предметите, примените предмети од ист 

степен на итност да ги решаваат спрема редоследот на 

прием во работа и во согласност со одредбите од Пра-

вилникот за внатрешното работење на јавните обвини-

телства.  

Јавните обвинители се должни пред донесување на 

мериторна одлука да ги преземат сите потребни деј-

ствија во кривичната постапка со цел да се прибават 

докази и потполно и вистинито да се утврди фактичка-

та состојба.  

 

Член 6 

Чесност и неподмитливост 

 

Јавните обвинители не смеат да ја користат својата 

службена положба и углед заради остварување на 

имотна и друга корист за себе или за други, не смеат да 

примаат подароци и бесплатни услуги, ако со тоа може 

да ја доведат во прашање нивната непристрасност и об-

јективност.  
Јавните обвинители, како предмет на постојан над-

зор од јавноста, слободно и доброволно ги прифаќаат 
ограничувањата кои им ги наметнува функцијата која 
ја извршуваат.  

Јавните обвинители нема да дозволат адвокат, по-
литичка партија, меѓународна или домашна невладина 
организација која се занимава со набљудување на суд-
ските постапки, да ги користат нивните куќи, деловни-
те простории или станови како канцеларии.  

На јавните обвинители им е забрането да ја корис-
тат својата функција или информациите кои ги добиле 

преку својата функција за своја лична корист или за 
лична корист на некој друг.   
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Член 7 

Професионалност 
 
Јавните обвинители кога ќе примат од повисокиот 

јавен обвинител напатствија за постапување во одреде-
ни предмети, ќе се воздржат за тоа да даваат известува-
ња или коментари на други.  

Јавните обвинители пред преземање било какви ра-
боти надвор од јавното обвинителство, а кои не се ре-
гулирани со одредбите од Законот за јавното обвини-
телство, мора да го известат за тоа претпоставениот од-
носно повисокиот јавен обвинител и да постапуваат во 
согласност со добиеното мислење.  

Јавните обвинители нема да ги коментираат во јав-

носта заклучоците, ставовите, препораките, мислењата, 
упатствата и други одлуки донесени од Јавниот обви-
нител на Република Македонија, стручниот колегиум 
или донесени на состаноци на јавното обвинителство.  

Јавните обвинители во вршењето на својата фун-
кција и во јавноста, ќе ја почитуваат пресумпцијата на 
невиност, не само за предметите по кои постапуваат, 

туку и за останатите предмети по кои постапуваат дру-
ги јавни обвинители.  

 
Член 8 

Достоинство 

 
Јавните обвинители во рамките на работното време 

и надвор од него, мора да се однесуваат така што нема 
да го доведат во прашање достоинството и угледот на 
јавното обвинителство, да се воздржуваат од извршу-
вање на активности кои би биле во судир со службени-
те должности или би можеле да го намалат нивниот оп-
штествен углед и угледот на јавното обвинителство.  

Јавните обвинители ќе го известат повисокиот јавен 
обвинител за активностите кои во перцепцијата на јав-

носта би можеле да побудат сомнение во нивната са-
мостојност и објективност и со тоа би го нарушле нив-
ниот општествен углед и угледот на јавното обвини-
телство во целина.  

Јавните обвинители се должни да внимаваат на сво-
ето однесување на јавните места и однесувањето вооп-
што, за да не нанесат штета на угледот на јавното обви-

нителсто или на јавнообвинителската функција.  
Во начелото на достоинство влегува и однесување-

то и личниот изглед на јавните обвинители во и надвор 
од работното време, кое нешто ќе се регулира со посе-
бен кодекс.  

Јавните обвинители особено ќе внимаваат на одне-
сувањето и личниот изглед кога се учесници или при-

суствуваат на меѓународни конференции, студиски по-
сети во странство, или преземааат службени дејствија 
во странска држава.  

 
Член 9 

Воздржаност 
 

Јавните обвинители мора да се воздржуваат од да-
вање изјави или било кои други дејствија со кои може 
да ја доведат во прашање или сомнение својата неза-
висност, непристрасност, лојалност и достоинство. 
Должни се спрема колегите, вработените и странките 
да се однесуваат со внимание, достоинствено и со ре-

зервираност, кои се составни компоненти на јавнооб-
винителската функција. Тоа вклучува и обврска за по-
читување на државна, службена или деловна тајна и 
обврска да задржи за себе се што дознале за странките, 
за нивните права, обврски и правни интереси во рамки-
те на вршењето на должноста, освен ако тоа не би 
претставувало кривично дело.  

Јавните обвинители се должни да ја почитуваат 
професионалната доверливост во текот на вршењето на 
функцијата и по престанокот на вршење на функцијата 
да ги чуваат тајните податоци кои ги дознале при из-
вршување на функцијата.  

 
 

III. ОДНОСИ И СОРАБОТКА ВО ЈАВНОТО ОБВИ-
НИТЕЛСТВО 

 
Член 10 

Јавните обвинители пред преземање на одредена 
работа или одлука за која сметаат дека може да биде 
заинтересирана јавноста или ќе влијае на угледот и по-

ложбата на јавното обвинителство, треба за тоа да го 
известат претпоставениот, односно повисокиот јавен 
обвинител.  

Јавните обвинители при заедничката работа меѓу-
себно ќе се уважуваат едни со други и ќе се однесуваат 
со взаемно почитување.  

Јавните обвинители својата работа ќе ја насочат на 

постигнување што подобри резултати и секогаш кога е 
тоа потребно ќе работат заедно, почитувајќи се меѓу-
себно и запознавајќи ги другите со своите сознанија за 
работата која ја работат.  

Јавните обвинители кои присуствувале на семи-
нари, работилници, тркалезни маси, студиски посети 
во странство и слично, на соодветен и транспарентен 
начин ќе ги споделат искуствата и знаењата кои ги 

стекнале.  
 
Јавните обвинители нема едни од други или од ос-

танатите вработени да бараат услуги кои би довеле до 
компромитирачки ситуации или до нарушување на од-
носите.  

 

Член 11 
Јавните обвинители одговараат на својот прет-

поставен, односно на повисокиот јавен обвинител за 
својата работа и методите со кои се користат во из-
вршување на своите работи.  

Јавните обвинители своите претпоставени, на време 
и без нивно посебно барање ќе ги известат за своите 

предмети и сознанија врзани за работата на јавното об-
винителство, за кои разумно може да се смета дека е 
важно за тоа да бидат запознати.  

Јавните обвинители се должни да ги применуваат 
задолжителните упатства и писмените укажувања да-
дени од повисоките јавни обвинители.  

 

Член 12 
Јавните обвинители на јавните обвинителства во 

Република Македонија во секојдневната работа спрема 
вработените во јавното обвинителство ќе се однесуваат 
отворено и со почитување, ќе бидат праведни и ќе да-
ваат добар пример со своето работење, а другите јавни 
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обвинители и вработените во јавните обвинителства ќе 
ги известуваат за сите предмети за кои е нужно да би-
дат запознаени и ќе осигураат достапност на податоци-
те неопходни за квалитетно извршување на работите, 
за да вработените својата должност добро и правилно 
ја извршат.  

Во организацијата на работата, Јавните обвинители 

на јавните обвинителства во РМ мора да водат сметка и 

да ги почитуваат барањата, афинитетите, можностите и 

способностите на вработените, да ги поттикнуваат на 

стручно усовршување и образование, како и да се воз-

држуваат од приватизирање на односите и поттикнува-

ње на вработените на дејствување спротивно на Кодек-

сот.  

Јавните обвинители спрема јавнообвинителската 

служба и останатите вработени ќе се однесуваат на на-

чин на кој ќе обезбеди почитување и углед на функци-

јата која ја извршуваат.  

 

Член 13 

Јавните обвинители ќе ги почитуваат законските 

одредби за односите помеѓу повисоките и пониските 

јавни обвинители, меѓусебно ќе соработуваат со цел за 

постигнување подобри резултати, при што ќе бидат от-

ворени за соработка, размена на информации и подато-

ци за кои дознале, а кои можат да бидат од интерес за 

работењето на друго јавно обвинителство.  

 

IV. ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО ДРУГИ 

 

Член 14 

Односи со судот 

 

Јавните обвинители при застапувањето пред судо-

вите и во секојдневната комуникација со судот, долж-

ни се да го почитуваат и чуваат достоинството на су-

дот, своето лично достоинство и достоинството на јав-

ното обвинителство.  

Јавните обвинители надвор од рочиште или главна-

та расправа, не смеат да ги коментарат донесените од-

луки од судот или за тоа како судот треба да постапува 

во одреден предмет, ниту пак на било кој начин во јав-

носта ќе изнесуваат информации за работата на судот.  

 

Член 15 

Односи со полиција и други државни органи кои 

постапуваат во предистражната постапка 

Јавните обвинители во односите со полицијата и 

другите државни органи кои постапуваат во предис-

тражната постапка, ќе постапуваат на начин на кој се 

поттикнува соработка, при што ќе се даваат јасни насо-

ки и ќе се донесуваат разбирливи одлуки во согласност 

со законот и своите овластувања и одговорности.  

Јавните обвинители ќе даваат насоки и наредби на 

полицијата и другите државни органи кои постапуваат 

во предистражната постапка на законит и уреден на-

чин, за да не би се довело под сомнение дејствувањето 

на полицијата и на другите државни органи, а ако ут-

врдат дека е направена злоупотреба и е постапено 

спротивно на законот, ќе преземат потребни мерки во 

согласност со своите овластувања.  

Член 16 

Извиди 
 
Јавните обвинители ќе преземат се што е потребно 

да подносителот на кривичната пријава или други лица 
за чии изјави сметаат дека можат да придонесат за оце-
на на веродостојноста на наводите од пријавата, не се 

оптоваруваат повеќе отколку што е нужно и во интерес 
на уредно извршување на законската постапка. Ако е 
неопходно, ќе се преземат потребни мерки за заштита 
на тие лица и нивните блиски.  

 
Член 17 

Однос со осомничениот и обвинетиот 

 
Јавните обвинители мора да внимаваат да не се ко-

ристат докази за кои знаат дека се добиени или за кои 
основано веруваат дека се добиени на незаконит начин. 
Ако при прибавувањето на таков доказ дошло до грубо 
кршење на основните човекови права, тогаш истиот 
може да се користи за иницирање законска постапка 

против лицето кое е одговорно за таквото кршење.  
Јавните обвинители при спроведувањето на извиди, 

ќе преземаат дејствија за пронаоѓање на објективната 
вистина, при што во своето разгледување ќе ги земат 
предвид сите околности, како оние кои одат во прилог 
на осомничениот односно обвинетиот, така и оние кои 
му се ставаат на товар. Кога јавните обвинители ќе 

дознаат факти и податоци кои се во корист на осомни-
чениот односно обвинетиот или дознаат за факти и до-
кази кои се важни за донесување на одлука, за истите 
ќе го известат осомничениот односно обвинетиот.  

Јавните обвинители во односите со осомничениот 
односно обвинетиот, како и со лицето со кое соработу-
ваат во постапката и за кое постои основано сомнение 
дека извршило кривично дело, треба да ги штитат нив-

ните правата и угледот, како и својот углед и угледот 
на јавното обвинителство. Јавните обвинители при тоа 
мора да се воздржат од било какви дејствија кои можат 
да ја доведат под сомнение нивната објективност. За 
таа цел контактите треба да се одржуваат во службени-
те простории, со составување на службени белешки 
или снимки од разговорот со тоа лице.  

 
Член 18 

Однос со спротивната страна 
 
Јавните обвинители се должни да постапуваат ис-

крено и чесно со спротивната страна, секогаш ќе бидат 
отворени за спогодба со истата внимавајќи при тоа на 

интересите на државата и на другите странки кои ги 
застапуваат во постапката.  

 
Јавните обвинители секогаш ќе бидат отворени и за 

други начини на решавање на кривичните предмети 
согласно законот, заради забрзување на постапката, но 
не на штета на законските начела и интересите на оние 

кои во тие постапки ги застапува.  
 

Член 19 

Однос со жртвата на кривичното дело односно 

оштетениот и странката која ја застапува Јавното 

обвинителство 



 Стр. 68 - Бр. 194                                                                             25 декември 2014 
 

Јавните обвинители ќе обратат посебно внимание 
на жртвата на кривичното дело односно на оштетениот 
и нивните најблиски во заштита на нивните интереси. 
Јавните обвинители кои работат на конкретен предмет 
ќе им ги дадат на оштетениот и странката која ја заста-
пува јавното обвинителство сите потребни известувања 
за состојбата и крајната одлука донесена во поста-

пката., како и за нивните права кои во таа постапка мо-
жат да ги остваруваат.  

Јавните обвинители ќе се воздржат од изнесување 
на своето лично мислење при давањето известувања на 
странките за правилноста на донесената одлука, презе-
мените постапки за кои даваат известувања, како и од 
давање изјави за можниот исход на постапката.  

 
Член 20 

Однос со странките и граѓаните воопшто 
 
Во вршењето на својата должност јавните обвини-

тели ќе се однесуваат внимателно и совесно кон сите 
со кои доаѓаат во контакт. Спрема граѓаните хумано и 

културно ќе постапуваат. На барање на тие лица ќе им 
ги дадат во разумен рок сите информации кои се овлас-
тени да ги дадат, а ако не можат да постапат по бара-
њето, ќе ги запознаат со причините за неможноста за 
постапување.  

Јавните обвинители се должни да одбијат примање 
подароци и услуги од странките и од другите учесници 

во постапката. Ако подароците или услугите се напра-
вени спротивно на нивната волја, ќе ги известат прет-
поставените веднаш штом за тоа ќе имаат сознанија, 
писмено и со наведување на околностите во кои е да-
ден подарокот или направена услугата. На ист начин ќе 
постапат и ако станува збор за обид за давање подарок 
или правење услуги.  

 

Член 21 

Однос со органите на државната управа 
 
Јавните обвинители во односот со службениците во 

органите на државната управа ќе тежнеат кон целис-
ходна постапка, како во кривичната, така и во граѓан-
ската и управната постапка. Разговорите и состаноците 

со вработените во органите на државната управа долж-
ни се да ги водат како стручни и доверливи соговор-
ници.  

Јавните обвинители заради сузбивање на корупци-
јата во органите на државната управа при своето поста-
пување по конкретни предмети за кривични дела сто-
рени од вработените во овие органи, на соодветниот 

орган на државната управа ќе му ги достават релеван-
тните податоци и докази потребни за прекинување на 
коруптивните дејствија и спречување на понатамошно 
извршување на такви кривични дела, како и за други 
кривични дела кои можат да бидат од влијание за ин-
тегритетот на органите на државната управа.  

 

Член 22 

Однос со медиуми 
 
Во поединечни кривични предмети, како и други 

случаи, јавните обвинители ќе го изнесат своето мисле-
ње за случајот само на рочиште. Јавните обвинители 

или лицето кое што го овластиле за тој случај се долж-
ни на медиумите да им дадат што е можно повеќе об-
јективна информација која во тоа време е оправдана и 
дозволена со оглед на стадиумот на постапката, земај-
ќи ги при тоа во предвид сите околности на случајот, а 
особено правата на жртвата на кривичното дело однос-
но оштетениот, како и на осомничениот односно обви-

нетиот.  
 

Член 23 

Меѓународна соработка 
 
При работата на барањата за давање на правна по-

мош јавните обвинители бараната помош ќе ја дадат во 

најкраток можен рок.  
 
 

V.НАДЗОР НА ПРИМЕНАТА НА  
ЕТИЧКИОТ КОДЕКС 

 
Член 24 

Етички совет 
 
Заради надзор на почитувањето и толкувањето на 

Етичкиот кодекс се основа Етички совет кој го сочину-
ваат претседател и четири членови од редот на јавните 
обвинители.  

Претседателот на Етичкиот совет го избираат чле-

новите од своите редови.  

Членовите на Етичкиот совет ги именува и разре-

шува Јавниот обвинител на Република Македонија за 

период од 4 години, со право на уште еден мандат, во 

рок од 30 дена од денот на донесувањето на кодексот.  

Еден од кандидатите за членови на Етичкиот совет 

се избира на предлог на Советот на јавни обвинители 

на Република Македонија од редот на јавните обвини-

тели членови на Советот на јавни обвинители на Ре-

публика Македонија, а останатите се избираат од Јав-

ниот обвинител на Република Македонија.  

При именувањето на членовите на Етичкиот совет 

ќе се почитува принципот на правична и соодветна зас-

тапеност на етничките заедници кое не се мнозинство 

во Република Македонија.  

 

Член 25 

Етичкиот совет може на барање на јавен обвинител 

да даде мислење за усогласеноста на одредено однесу-

вање со Етичкиот кодекс.  
Постапката со која се утврдува повреда на начелата 

на Кодексот, Етичкиот совет ја регулира со Правилник, 
а начинот на работа на Советот го регулира со Делов-
ник.  

 

Член 26 
Етичкиот совет дава мислење и препораки по повод 

претставките за однесувањето на јавните обвинители 
кое подносителите го сметаат за спротивно на Кодек-
сот, по сопствена иницијатива, како и по предлог на 
непосредно повисокиот јавен обвинител.  

На Јавниот обвинител на кого се однесува претстав-

ката ќе му се овозможи право на одговор во рок од 
осум дена.  
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За претставките кои ќе ги оцени како основани 

Етичкиот совет го известува претпоставниот јавен об-

винител во обвинителството во кое јавниот обвинител 

ја извршува функцијата, како и повисокиот јавен обви-

нител. Ако се работи за основани претставки против ја-

вен обвинител на основно јавно обвинителство, јавен 

обвинител на основното јавно обвинителство за гонење 

на организиран криминал и корупција и јавен обвини-

тел на вишо јавно обвинителство, за тоа ќе го извести 

Јавниот обвинител на Република Македонија.  

 

Член 27 

Постапувањето на Етичкиот совет не го спречува 

спроведувањето на мерките од надлежност на Јавниот 

обвинител на Република Македонија и Советот на јав-

ните обвинители на Република Македонија во врска со 

одговорноста на јавниот обвинител за повреда на 

должноста, како ни други пропишани облици на одго-

ворност на јавниот обвинител во врска со внатрешниот 

надзор кога со поединечно однесување се исполнети 

претпоставките за спроведување на тие мерки.  

 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 28 

Овој Кодекс влегува во сила со денот на донесува-

њето од страна на Јавниот обвинител на Република Ма-

кедонија, а ќе се применува од денот на неговото обја-

вување во „Службен весник на Република Македонија. 

 

Член 29 

Членовите на Етичкиот совет ќе се именуваат во 

рок од 30 дена од денот на донесувањето на кодексот.  

  

 

  А бр.725/14                   Јавен обвинител на 

 1 декември 2014 година          Република Македонија, 

         Скопје                        Марко Зврлевски, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5970. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), Правилни-

кот за начинот и условите за определување на регули-

ран максимален приход и регулирани просечни тарифи 

за пренос на електрична енергија, организирање и уп-

равување со пазарот на електрична енергија и дистри-

буција на електрична енергија („Службен весник на 

РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), и Тарифниот систем за 

пренос и за пазар на електрична енергија („Службен 

весник на РМ“ бр. 44/14), на седницата одржана на 

23.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИ-
ФА ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРА-
НАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И 
УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕ-
НОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО 

- СКОПЈЕ, УП1 БР. 08-77/14 ОД 30.06.2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
(1) Точка 2 од Одлуката за одобрување на регули-

ран максимален приход и регулирана просечна тарифа 
за 2014 година за вршење на регулираната енергетска 
дејност организирање и управување со пазарот на елек-
трична енергија на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, УП1 бр. 
08-77/14 од 30.06.2014 година, се менува и гласи: 

„Регулираната просечна тарифа за организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија за 2014 
година се утврдува да изнесува 0,0083 ден/kWh за тргу-
вање со планирани количини на електрична енергија 
од 8.037.361.475 kWh.“ 

 
Член 2 

(1) Жалбата изјавена против оваа Одлука не го од-
лага нејзиното извршување. 

 
Член 3 

(1) Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јануари до 30 јуни 2015 
година. 

 
   УП1 Бр. 08-77/14  

23 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

5971. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14 ) и член 23 став 2 
од Правилникот за начин и услови за регулирање на та-
рифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на 
РМ“ бр. 151/11 и 160/11), постапувајќи по Барањето од 
Акционерското друштво ГА-МА Скопје за одобрување 
на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и 
управување со системот за пренос на природен гас, 
бр.0702-2064 од 24.11.2014 година, на седницата од-
ржана на 25 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ МАКСИ-
МАЛНИ ПРИХОДИ И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И УП-
РАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИР-
ОДЕН ГАС ЗА 2015 ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ 
 

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 
вршење на дејноста пренос на природен гас во 2015 го-
дина се одобрува регулиран максимален приход во из-
нос од 212.015.443 денари и тарифа од 1,3530 ден/nm3, 

за пренесени 156.695.902 nm3 природен гас. 
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2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 

вршење на дејноста управување со системот за пренос 

на природен гас во 2015 година се одобрува регулиран 

максимален приход во износ од 28.911.197 денари и та-

рифа од 0,1845 ден/nm3, за пренесени 156.695.902 nm3 

природен гас. 

 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 

 

      УП1 бр. 08 - 253/14                    

 25 декември 2014 година                     Претседател, 

       Скопје                               Димитар Петров, с.р 

__________ 

5972. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 и 164/13, 41/14 и 151/14) и член 45 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11и 78/13), 

постапувајќи по барањето на Aкционерско друштво за 

производство на електрична енергија „Електрани на 

Македонија“, во државна сопственост – Скопје,  со 

скратено име АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во 

државна сопственост, Скопје, за менување на лиценца 

за производство на електрична енергија на седницата 

одржана на ден 24.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Aкционерско друштво за производ-

ство на електрична енергија „Електрани на Македо-

нија“, во државна сопственост – Скопје,  со седиште на 

улица „11 Октомври“ бр. 9, Република Македонија, за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија издадена со Одлука бр.02-1391/1 од 

18.11.2005 година, („Службен весник на РМ“ бр. 69/05) 

се менува содржината на лиценцата која е прилагодена 

на Законот за енергетика, и со тоа што во Прилог 2 се 

додава Табела V. Податоци за ВЕЦ приклучени на пре-

носна / дистрибутивна мрежа -  Парк на Ветерни Цен-

трали БОГДАНЦИ – ЛОТ 1 Ветерни Турбини. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1  и 2 на оваа од-

лука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 бр. 07-261/14  

24 декември 2014 годинa Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

     Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Aкционерско друштво за производство на елек-
трична енергија „Електрани на Македонија“, во држав-
на сопственост – Скопје, со седиште на улица „11 Ок-
томври“ бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија,  со 
скратено име АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во 
државна сопственост, Скопје. 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
24.12.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
24.12.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 05.01.1/05.2/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6023754 
 
7. Единствен даночен број – 4030005560757  
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како дејност од јавен интерес, пра-
вата и обврските на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-
НИЈА, во државна сопственост, Скопје (во понатамош-
ниот текст: носител на лиценца) и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија. 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водството на електрична енергија во хидроелектрични-
те централи, термоелектричните централи, термоелек-
тричните централи-топлани, ветерна електрана и други 
електрични централи. 

 
9. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Согласно Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската 
дејност производство на електрична енергија ја врши 
на територијата на Република Македонија.  

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ја врши со производ-
ните капацитети наведени во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца. 

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за пренос на електрична енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за пренос на 
електрична енергија заради непречено вршeње на енер-
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гетската дејност производство на електрична енергија 
во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и 
во согласност со Мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија одобрени од страна на Регулаторната 
комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди производство на електрична енергија за 

потребите на домаќинствата и малите потрошувачи 
што се снабдуваат преку снабдувач во краен случај на 
електрична енергија; 

- достави на одобрување Договор за купопродажба 

на електрична енергија за наредната година со снабду-

вачот во краен случај за електрична енергија најдоцна 

до 30 ноември секоја календарска година до Регулатор-

на комисија за енергетика, чиешто времетраење не мо-

же да биде пократко од една календарска  година; 

- го продава вишокот на произведена електрична 

енергија на пазарот на електрична енергија согласно 

Правилата за вишок на електрична енергија одобрени 

од Регулаторна комисија за енергетика; 

- доставува месечни извештаи за продажбата на ви-

шокот на произведена електрична енергија; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија, Пазарните правила, правилниците и 

другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регу-

латорната комисија за енергетика во согласност со за-

кон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти, при изградба, 

реконструкција, редовни годишни ремонти на објек-

тите, постројките, уредите и инсталациите вклучени во 

процесот на производство на  електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квали-

тетно производство и испорака на електрична енергија 

до точката на прием; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност, енергија и системски услуги до точката на 

прием; 

 

13. Планирање на одржување на постојните и из-

градба на нови производни капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба.  

Заради долгорочно обезбедување на сигурност во 

снабдувањето со електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен да врши изградба на нови производ-

ни капацитети во согласност со стратешките определби 

за развој на енергетиката на Република Македонија. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на постојни 

и изградба на нови производни капацитети за период 

од пет години, годишна програма за реализација на 

планот, како и мислење по планот од операторот на 

електроенергетскиот систем. 
Планот за одржување на постојни и изградба на но-

ви производни капацитети особено треба да содржи: 
- опис на функционална состојба на постојните про-

изводни капацитети; 
- потреба од ревитализација на постојните произ-

водни капацитети;  
- проценка за идни потреби од нови производни ка-

пацитети; 

- локации каде се планира да се изградат новите 
производни капацитети; 

- финансиски извори за реализација на планот. 
 

14. Изготвување на годишна програма за ре-

монти 
Носителот на лиценцата е должен да изготви и дос-

тави до Регулаторната комисија за енергетика годишна 
програма за ремонти на производните капацитети и ис-
тата да ја објави на својата веб страна. 

Пред да пристапи кон ремонт на производните ка-

пацитети, носителот на лиценцата е должен да ја из-

вести, Регулаторната комисија за енергетика, за точни-

от датум на отпочнување и времетраење на ремонтот. 

 

15. Обврска за обезбедување на резерви со го-

риво 

Носителот на лиценцата е должен да има постојани 

резерви на јаглен и друг вид на гориво, кои во услови 

на кризна состојба ќе обезбедат непречена работа на 

термоелектричната централа за триесет дена. 

Носителот на лиценцата во својот годишен финин-

скиски план треба да предвиди и да обезбеди финан-

сиски средства за покривање на неопходните трошоци 

за набавка и одржување на резервите со јаглен и друг 

вид на гориво.  

 

17. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  
- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 
 

18. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   
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Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием, количество на гориво потрошено за 
производство на електрична енергија, количини на сис-

темски услуги, количина на електрична енергија за ба-
лансна регулација, сопствена потрошувачка, број и 
времетраење на планираните и непланираните пре-
кини, како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и  квалитетно вршење на 
енергетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на постојни и изградба на 
нови производни капацитети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 

19. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за вкупната количина на произве-
дената и испорачаната електрична енергија, количес-

твото на гориво потрошено за производство на елек-
трична енергија, количините на системски услуги, ко-
личината на електрична енергија за балансна регула-
ција, бројот и времетраењето на планираните и непла-
нираните прекини, како и за причините за нивно наста-
нување; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија; 

 

20. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во преносниот систем се врши во 
пресметковното мерно место во постапка и начин ут-
врден согласно Мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија. 

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за пренос на електрична 

енергија или Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 

23. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот нa лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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5973. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ 

бр.16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 

151/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот сис-

тем за продажба на природен гас на тарифни потрошу-

вачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 

9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 

за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 

Скопје, за определување на продажна цена на приро-

ден гас за тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 

за месец декември 2014 година, на седницата одржана 

на 25 декември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-

ИНДУСТРИСКА  РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-

гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-

вување со системот за дистрибуција на природен гас и 

снабдување со природен гас на тарифните потрошува-

чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-

ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 

декември 2014 година, се утврдува да изнесува 30,4184 

ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 

на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 

декември 2014 година, во износ од 25,7725 ден/nm3 и 

цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-

чи непосредно приклучени на системот за пренос на 

природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со 

Одлуката за определување продажна цена на природен 

гас за месец декември 2014 година („Службен весник 

на РМ” бр. 189/14); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-

темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 

ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-

дажна цена на природен гас за месец декември 2014 го-

дина („Службен весник на РМ” бр. 189/14); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 

на природен гас, управување со системот за дистрибу-

ција на природен гас и снабдување со природен гас на 

тарифните потрошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 

ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-

фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 

гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-

шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 

природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 

пресметена без данок на додадена вредност. 

 

 

Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

 

Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.        

   

УП1 бр. 08-281/14  

25 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

5974. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ 

бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 8 

од Тарифниот систем за продажба на природен гас за 

снабдувач во краен случај („Службен весник на РМ“ 

бр.19/13), на седницата одржана на 24.12.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН ГАС 

НА ДРУШТВОТО ЗА  ТРГОВИЈА МАКПЕТРОЛ 

ПРОМ-ГАС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. На Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-

ГАС ДООЕЛ Скопје се утврдува тарифата за снабдува-

ње во краен случај со природен гас за 2015 година да 

изнесува 1,1721 ден/nm3. 

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

а ќе се применува од 1.1.2015 година. 

 

УП 1 бр. 08-284/14  

24 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5975. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на членот 27 од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 

на седницата одржана на ден 23 декември 2014 година,  

донесе   

 

П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИ-

ЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 1 

(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14 

и 57/14), во членот 3, став 1, по точката 4 се додаваат 

нови точки 5 и 6: 

„5) за потребите на овие Правила, активната моќ-

ност се изразува во MW со три децимални места, освен 

во номинациите на прекуграничните физички распо-

реди, каде се употребуваат целобројни вредности, 

6) за потребите на овие Правила, електричната 

енергија се изразува во MWh со три децимални места,“ 

(2) Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, стануваат точки 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13. 

 

Член 2 

(1) Во членот 8, став 1, точка 7, во членот 58, став 1, 

точка 5, во членот 59, став 1, точка 1 и точка 3 и членот 

130, став 1, датумот „31 декември 2014“ се заменува со 

датумот „30 јуни 2020“.  

 

Член 3 

(1) Во членот 12, по ставот 1 се додава нов став 2 

кој гласи: 

„ППЕЕ се запишуваат во Регистарот на учесници 

на пазар на електрична енергија, по склучувањето на 

Договорот за откуп на електрична енергија произведе-

на од повластен производител од обновливи извори со 

ОПЕЕ“. 

(3) Ставовите 2 и 3, стануваат ставови 3 и 4.  

 

Член 4 

(1) Во членот 48, ставот 7 се менува и гласи: 

„БОС е должен да го достави Барањето за престану-

вање на статусот на БОС најдоцна до 15-ти во тековни-

от месец, а балансната одговорност му престанува со 

последниот ден во месецот “. 

 

Член 5 

(1) Во членот 57, ставот 2 се менува и гласи: 

„Снабдувачите се должни најдоцна 30 дена пред от-

почнување на договорот за снабдување со потрошува-

чи кои можат самостојно да учествуваат на пазарот, да 

достават до ОПЕЕ податоци за името на потрошувачот 

и почетокот на важноста на договорот“. 

 

Член 6 

(1) Во членот 63, ставот 3 се менува и гласи: 

„Цената по која ОПЕЕ ја продава електричната 

енергија на снабдувачите и трговците се пресметува на 

крајот од месецот како просечна цена по која ОПЕЕ ја 

откупил електричната енергија од ППЕЕ, зголемена за 

трошоците за урамнотежување и потребните системски 

услуги поврзани со работата на ППЕЕ, и номинираните 

количини на електрична енергија од ППЕЕ, направени 

во истиот месец “. 

(2) Во истиот член, по ставот 3 се додава нов став 4 

кој гласи: 

„Упатството за пресметка на месечно ниво на тро-

шоците и тарифите за откуп на електрична енергија од 

ППЕЕ дадено во Прилог 2, кој е составен дел на овие 

Правила, особено содржи: 

1) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја от-

купил електричната енергија од ППЕЕ, 

2) пресметка на просечна ценапо која ОПЕЕ ја про-

дава електричната енергија на снабдувачите и тргов-

ците, 

3) пресметка на просечна тарифа за откуп на елек-

трична енергија од ППЕЕ, по која снабдувачите и тр-

говците ќе фактурираат на потрошувачите, 

4) пресметка на процентуалното учество на елек-

тричната енергија произведена од ППЕЕ, 

5) рокови на објавување на пресметките “. 

(3) Ставот 4 станува став 5.  

 

Член 7 

(1) Членот 64 се менува и гласи: 

„(1) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошу-

вачката на електрична енергија во целиот  ЕЕС,  изгот-

вени  во  соработка  со ОЕПС и  предвиденото  произ-

водство  на  електрична енергија од обновливи извори, 

е должен да изготвува  и  на својата  веб страна да обја-

вува прелиминарни прогнози на потрошувачката и пре-

лиминарни прогнози на производството на електрична 

енергија за календарскиот месец. 

(2) Прелиминарните прогнози од ставот 1, ОПЕЕ  

ги  објавува најдоцна 15 дена пред почетокот на кален-

дарскиот месец. 

(3) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувач-

ката на електрична енергија во целиот ЕЕС, изготвени 

во соработка со ОЕПС и предвиденото производство 

на електрична енергија од обновливи извори, е должен 

да изготвува и на својата веб страна да објавува прели-

минарни часовни прогнози на потрошувачката и пре-
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лиминарни часовни прогнози на производството на 

електрична енергија 7 дена пред денот на физичката 

испорака на ЕЕ.  

(4) ОПЕЕ е должен да изготвува конечни часовни 

прогнози за  потрошувачката  на електрична енергија 

во ЕЕС и прогнозираното часовно производство од 

ППЕЕ и да ги објави на својата веб страна најдоцна до 

10 часот еден ден пред рокот за доставување на физич-

ките распореди, утврден во членот 92.  

(5) Со објавените конечни прогнози од ставот 4 се 

прикажува процентот на учество на произведената 

електрична енергија од ППЕЕ во вкупната потрошу-

вачка и истиот служи за определување на конечните 

часовни количини кои треба да ги откупат трговците и 

снабдувачите од ППЕЕ од членот 63 за секој номини-

ран MW за потребите на потрошувачите.  

(6) Податоците за конечните прогнози од ставот 4 и 

процентот од ставот 5 и конечните часовни количини 

кои треба да ги откупат трговците и снабдувачите по 

номиниран MW се објавуваат за секој ден од месецот“. 

 

Член 8 

(1) Во членот 87, ставот 1 се менува и гласи: 

„Сите трговци и снабдувачи кои снабдуваат потро-

шувачи се должни во своите физички распореди од 

членот 86 да предвидат набавка на електрична енергија 

од ППЕЕ и да ги достават преку своите БОС “. 

(2) Во истиот член, по ставот 1 се додава нов став 2 

кој гласи: 

„Номинациите за набавка на електрична енергија 

од ППЕЕ за сите трговци и снабдувачи во балансната 

група се пресметуваат како производ помеѓу процентот 

утврден во ставот 5 на членот 64 и номинациите за 

продажба на електрична енергија на потрошувачите“. 

(3) Ставот 2 станува став 3.  

 

Член 9 

(1) Во членот 89, ставот 1 се менува и гласи: 

„Сите трговци и снабдувачи кои снабдуваат потро-

шувачи се должни во своите физички распореди од 

членот 86 да предвидат набавка на електрична енергија 

од ППЕЕ и да ги достават преку своите БОС “. 

(2) Во истиот член, ставот 2 се брише. 

(3) Ставовите 3 и 4, стануваат ставови 2 и 3.  

 

Член 10 

(1) Во Членот 113, по ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 

„При продажба на електрична енергија произведена 

во Република Македонија, снабдувачите или трговците 

кои продаваат електрична енергија на снабдувачи или 

трговци  се должни да ги известат за нејзиното потек-

ло“. 

Член 11 

(1) Во членот 131, ставот 2 се брише. 

(2) Во истиот член, по ставот 1 се додаваат новите 

ставови 2 и 3: 

„Малите потрошувачи во зависност од годишната 

потрошувачка на електрична енергија и домаќинствата 

се тарифни потрошувачи со следнава временска дина-

мика: 

1) до 30 јуни 2016 година, мали потрошувачи со 

потрошувачка на електрична енергија во 2015 година 

над 1000 MWh, 

2) до 30 јуни 2017 година, мали потрошувачи со 

потрошувачка на електрична енергија во 2016 година 

над 500 MWh, 

3) до 30 јуни 2018 година, мали потрошувачи со 

потрошувачка на електрична енергија во 2017 година 

над 100 MWh,; 

4) до 30 јуни 2019 година, мали потрошувачи со 

потрошувачка на електрична енергија во 2018 година 

над 25 MWh, и 

5) до 30 јуни 2020 година, домаќинствата и сите ос-

танати мали потрошувачи на електрична енергија. 

ОПЕЕ во соработка со ОЕПС и ОДС е должен на 

својата веб страна да ги објави листите на мали пото-

шувачи кои што го губат статусот на тарифни потро-

шувачи со следнава временска динамика: 

1) до 30 април 2016 година, листата на мали потро-

шувачи со потрошувачка на електрична енергија во 

2015 година над 1000 MWh, 

2) до 30 април 2017 година, листата на мали потро-

шувачи со потрошувачка на електрична енергија во 

2016 година над 500 MWh,; 

3) до 30 април 2018 година, листата на мали потро-

шувачи со потрошувачка на електрична енергија во 

2017 година над 100 MWh. 

4) до 30 април 2019 година, листата на мали потро-

шувачи со потрошувачка на електрична енергија во 

2018 година над 25 MWh.“ 

 

Член 12 

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на 

Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат 

вo сила со денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија”.  

 

Бр. 01-2818/1  

23 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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