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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2459.
Врз oснова на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Член 1
Во Уредбата за видот на активности, максималниот
износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/13, 81/13, 181/13, 1/14, 23/14,
136/14, 157/14, 139/15, 215/15, 133/16, 76/18 и 100/18),
во член 4, став 3 износот „4.000.000“ се заменува со износот „4.500.000“.
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Член 2
Во член 12 по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„ По исклучок на став 2 од овој член, во случај кога
поддршката од член 4 на оваа уредба се однесува за организирање и спроведување на манифестации и саеми
за национално учество и изложување на земјоделски
производи (примарни и преработени) вон Република
Македонија, тогаш средствата може да се реализираат
со договор помеѓу Министерството и организаторот и
со договор помеѓу Министерството и правното лице
кое е овластено од организаторот за изработка на штандови и уредување и опремување на изложбен простор.“
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.
Во ставот 7 кој станува став 8 по бројот „5‘‘ се додаваат зборовите „ ,6 став 1 алинеја 5,‘‘.
Во став 8 кој станува став 9 бројот „5‘‘ се брише.
Член 3
Во член 14 во ставот 1 по зборовите „членовите 7,“,
се додава бројот „8,“
Ставот 2 се менува и гласи:
„Изборот на предлозите по намените од членовите
3, 5, 6 став 1 алинеја 5 и членовите 7, 8 и 9 на оваа
уредба, ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:“
Табелата се менува и гласи:
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Критериум

Бр. 127 - Стр. 3

Бод

Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени
кон остварување на дефинираните стратешки цели за раз- 40
вој на земјоделството
Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти 15
во областа на земјоделството
Здружување на корисниците на поддршка, јавно-приватно
партнерство или други форми на партнерство со поголем 15
број на корисници
Оддржливост по реализација на поддршката

35

Претходно искуство во реализација на активностите од зна- 15
чење за целната група на крајни корисници на поддршка

Член 4
Во член 15 ставот 1 се менува и гласи:
„Исплатата на поддршката по корисници за намените од членовите 3, 5, 7 и 8 на оваа уредба може да се
врши двократно и тоа: авансно 50% од одобрениот износ и 50% по завршување на активноста со достава на
финансиски извештај.“
Ставот 5 се менува и гласи:
„Исплатата на средствата за поддршката од член 4
на оваа уредба кои се реализираат со договор помеѓу
Министерството и организаторот на манифестацијата/саемот, како и со договор помеѓу Министерството
и правното лице од член 12 став 3 на оваа уредба, се
врши во износ од 100% од износот на трошоците, но не
повеќе од максимален износ и во согласност со одобрените средства во програмите за финансиска поддршка
на земјоделството и руралниот развој.“
Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6470/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2460.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА –
ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
1. Санитетско возило марка MERCEDES BENZ број на
шасија WDB9066331P518415, број на мотор 34227933, година на производство 2017, регистарска ознака GV 3781
AD, сила на моторот 120 КW, работна зафатнина на моторот 2143 cm³, боја на каросеријата Бела/О1 и

2. Санитетско возило марка MERCEDES BENZ број на
шасија WDB9066331P558355, број на мотор 34430266, година на производство 2017, регистарска ознака GV 3782
AD, сила на моторот 120 КW, работна зафатнина на моторот 2143 cm³, боја на каросеријата Бела/О1.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Гостивар.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Гостивар со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5055/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2461.
Врз основа на член 36 став 3 од Закoнот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА
СТРАТЕГИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ
ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ И КОНФИСКАЦИЈА
НА ИМОТ
1. Со оваа одлука се формира Национална комисија
за следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот (во
натамошниот текст: Комисијата), заради следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски
истраги и конфискација на имот, следење на резултатите од спроведувањето на мерката конфискација и анализирање на проблемите и координирање на активностите за реализација на мерките.
2. Комисијата ја сочинуваат претседател, заменик –
претседател, членови, заменици - членови и секретар,
претставници од надлежните институции и тоа од:
- Министерство за внатрешни работи - претседател,
заменик – претседател, секретар, член и заменик член;
- Министерство за финансии – Царинска управа –
член и заменик – член;
- Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција – член и заменик – член;
- Министерство за финансии – Управа за финансиско разузнавање – член и заменик – член;
- Министерство за правда – член и заменик – член;
- Јавно обвинителство на Република Македонија –
член и заменик – член;

Стр. 4 - Бр. 127

10 јули 2018

- Основен суд Скопје 1 Скопје – член и заменик –
член и
- Агенција за управување со одземен имот – член и
заменик – член.
3. Административно-техничките работи за потребите на Комисијата, ги врши Министерството за внатрешни работи.
4. Комисијата за својата работа подготвува и до Владата на Република Македонија доставува квартални извештаи за текот на спроведување на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5058/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2462.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
92/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработката
на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за KП бр.583/1 за КО Никуштак
во општина Липково.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5062/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2463.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски
железници Транспорт АД - Скопје, без надомест
200.000 литри Еуродизел БС гориво.
Нафтените деривати од став 1 на овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД Скопје за извршување на работите од нивната дејност превоз на патници и стока со железницата.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати, паѓаат на товар на Македонски железници
Транспорт АД - Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа oдлука.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 5835/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2464.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани да спроведе постапка за избор на правно лице кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои немаат
вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на
опрема надвор од употреба бр. 02-284/3 од 26.2.2018 година, донесена од страна на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани.

10 јули 2018

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6049/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2465.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ,,МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА АД“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на Акционерско друштво ,,Македонска информативна агенција АД“ – Скопје, во државна сопственост и се даваат на трајно користење, без надомест,
недвижни ствари - дел од објект, кој се наоѓа на ул.„Никола Вапцаров“ бр.3 во Скопје, на КП бр.12015, КО Центар
1, запишан во Имотен лист бр.52837, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда бр. 1, влез 1, кат ПО, со внатрешна површина
од 37м2;
- зграда бр. 1, влез 1 кат ПР, со внатрешна површина
од 54м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6190/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2466.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ
АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Пробиштип се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 14.200.000,00 денари, за реализација на Проектот: „Управување со БИО ОТПАД“.
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Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Општина Пробиштип ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за дополнително
финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Општина Пробиштип и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6537/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2467.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО СО
КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА
ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Делчево се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен
кредит во износ од 3.000.000,00 денари, за реализација
на Проектот: „Енергетски ефикасно осветлување во регионот Благоевград - Делчево“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука општина Делчево ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за дополнително
финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: шест месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу општина Делчево и Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.

Стр. 6 - Бр. 127
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 6541/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2468.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна
ствар - зграда број 1, влез 1, кат ПО, и тоа: простории
бр. 34, 36, 38 и 39, со површина од 267,80 м2, од вкупната површина 2048 м2, која се наоѓа на улица „Македонија“, на КП 12064/1 КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.55749, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.
Член 2
Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења СВ 5 54/18-2 од 26.06.2018 година,
во која е проценета вкупната вредност на недвижната
ствар, во износ од 12.089.240, 00 денари.
Висината на почетната месечна закупнина изнесува
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 60.446,00
денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата www. e-aukcii.finance.gov.mk.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар бр.44-5880/1 од
5.6.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/18).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6615/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2470.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна ствар
- зграда број 1, влез 1, кат ПО и тоа: просторија бр. 35, со
површина од 259,43 м2, од вкупната површина 2048 м2,
која се наоѓа на улица „Македонија“, на КП 12064/1 КО
Центар 1, запишана во Имотен лист бр.55749, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.
Член 2
Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења СВ 5 54/18-2 од 26.06.2018 година,
во која е проценета вкупната вредност на недвижната
ствар, во износ од 11.757.017,00 денари.
Висината на почетната месечна закупнина изнесува
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 58.785,00
денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата www. e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6605/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2469.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

Бр. 44-6616/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2471.
Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ
НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1728-дел

Вешала

Село

нива

8

259-дел

Бродец

Теватес

нива

8

257-дел

Бродец

Теватес

нива

8

1405

Бродец

Гуманец

нива

6

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.05/18 со архивски бр.176285/1 од 23.5.2018 година распишан од министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.

1379-дел

Бродец

Теватес

нива

7

1398-дел

Бродец

Гуманец

пасиште

8

264-дел

Бродец

Дервен

нива

7

1396-дел

Бродец

Теватес

нива

7

213-дел

Бродец

Шелижд

нива

7

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

1395-дел

Бродец

Теватес

нива

7

1397-дел

Бродец

Гуманец

камењар

0

Бр. 44-6619/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2472.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА МХЕ ШЕЛИЧЕ 91 КО ВЕШАЛА И КО БРОДЕЦ ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала
хидроелектрична централа МХЕ Шеличе 91 КО Вешала и КО Бродец Општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 19854 м2,
ги има следните катастарски индикации:
Катастарска парцела бр.
1649-дел

Катастарска
општина
Вешала

Дервент

Катастарска култура
нива

Катастарска
класа
8

Викано
место

1736-дел

Вешала

Дервенит

нива

7

1647 -дел

Вешала

Дервен

нива

7

1645 -дел

Вешала

Дервент

нива

8

1731 -дел

Вешала

Дервенит

нива

7

1735-дел

Вешала

Дервенит

нива

7

1730-дел

Вешала

Дервенит

ливада

8

1729-дел

Вешала

Дервенит

пасиште

8

1733-дел

Вешала

Дервенит

нива

7

1406

Бродец

Прштерек

нива

6

265/1-дел

Бродец

Теватес

нива

7

265/2-дел

Бродец

Теватес

нива

7

265/3-дел

Бродец

Теватес

нива

7

214-дел

Бродец

Шелижде

нива

7

1399

Бродец

Гуманец

нива

7

Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 20785м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6620/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2473.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4 - СТОВАРИШТА
КО ИДРИЗОВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Идризово, Општина Гази Баба.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Стр. 8 - Бр. 127

Катастар- Катастарска
Викано
КатастарКатасска парцеска култарска
општина
место
ла бр.
тура
класа
343
Идризово
Дрма
нива
2
344
Идризово
Дрма
нива
2
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 1473м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6621/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2474.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ ПЕНА
84 КО БОЗОВЦЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ
Пена 84 КО Бозовце- вон г.р., општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 7559 м2,
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6623/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2475.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „THRACIAN SUMMER 18“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
1. За учество во вежбовната активност „THRACIAN
SUMMER 18“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Бугарија во периодот од 11-16 јули 2018 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт и дневниците за службено патување на припадниците на Армијата
ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за сместување и исхрана ги обезбедува Република
Бугарија.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6740/1
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

__________

2476.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП.бр.11072/1 ,
КО Кочани на ул.„К.Кикенски“ бб и тоа:
-зграда 1, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
199м2,
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- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
21м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
106м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
52м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
199м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
203м2,
- зграда 6, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
196м2,
- зграда 7, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
306м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
118м2,
- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
148м2,
- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
242м2,
- зграда 10, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
33м2,
- зграда 11, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
242м2,
- зграда 12, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
182м2 и
- зграда 13, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
8м2, во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8202/1-17
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Бр. 127 - Стр. 9

2477.
Врз основа на член 102 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
За членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија се определуваат:
- Зоран Маневски, државен секретар во Министерството за транспорт и врски;
- Орхан Рамадани, државен советник во Министерството за транспорт и врски;
- Виолета Стојановска Петровска, државен советник во Министерството за финансии;
- Кирил Парталов, државен секретар во Министерството за локална самоуправа;
- Борче Митевски, градоначалник на општина Петровец од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;
- Саша Богдановиќ, градоначалник на општина Центар од Заедницата на единиците на локалната самоуправа и
- Висар Ганиу, градоначалник на општина Чаир од
Заедницата на единиците на локалната самоуправа.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на ова решение,
престанува да важи Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/11 и 155/13).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5535/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2478.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2020
1. За членови и заменици членови на Националното
координативно тело за следење на имплементацијата
на Стратегијата за Ромите во Република Македонија
2014-2020 се назначуваат:

Стр. 10 - Бр. 127
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Министерство за труд и социјална политика
- Мабера Камбери - член
- Елвис Мемети - заменик член
- Нахида Зекирова - член
- Атилан Етеми - заменик член

Министерство за надворешни работи
- Јасмин Хасановиќ
- Мартина Вранеш
Министерство за финансии
- Марија Хаџи – Василева Белевска
- Александра Иваноска

Агенција за вработување на Република Македонија
- Вељка Јуран - член
- Никола Ѓуровски - заменик член
Секретаријат за европски прашања на Владата на
Република Македонија
- Христина Конеска Бероска - член
- Флутура Лазами - заменик член
Министерство за образование и наука – Управа за
развој и унапредување на образованието на јазиците на
припадниците на заедниците
- Себихан Демировски - член
- Сузана Шабановска - заменик член
Министерство за транспорт и врски
- Ленче Бајкова - член
- Сузана Камческа - заменик член
Заедница на единиците на локалната самоуправа
- Оливер Ѓорѓевски - член
- Валентина Трајко- заменик член
Министерство за здравство
- Сенад Мемеди - член
- Иванка Стојаноски- заменик член
Министерство за култура
- Александар Димоски - член
- Бесим Мемиш - заменик член
Министерство за култура - Управа за афирмирање и
унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија
- Менфи Илјази - член
- Шенај Исмаили - заменик член
Министерство за локална самоуправа
- Елмаз Малиќи - член
- Вецко Здравески - заменик член
Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија
- Мерсиха Усеин – член
- Зурија Саит - заменик член
- Сенада Ламовска - член
- Антун Беламарик - заменик член
Невладини организации
- Дениз Селмани од Институт за истражување и анализа на политики, „Ромалитико“ – член
- Акиф Кариман од Здружение за јакнење и организирање на Ромската заедница, „Романо Авази“ - заменик член
- Ферди Исмаили од Асоцијација за демократски
развој на Ромите, „Сонце“ - член
- Зоран Димов од Ромски деловен информативен
центар „РБИЦ“ - заменик член
За претставници на други институции се назначуваат:
Министерство за внатрешни работи
- Сузана Цековска
- Хамди Демири

Државен завод за статистика
- Дијана Крстевска
- Драган Неделчин.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5550/3
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2479.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14,
154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И
АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 4/18) во делот I во
воведната реченица износот „90.000.000,00“ се заменува со износот „53.000.000,00“,
а износот
„50.000.000,00“ се заменува со износот „13.000.000,00“.
Табелата се менува и гласи:
1.

Финансиска поддршка во рибарството

13.000.000,00

2.
3.

Финансиска поддршка во аквакултурата
Техничка помош

12.000.000,00
500.000,00

4.

Пилот проекти

5.

Развој на нови пазари и промотивни кампањи
Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години
Вкупно

2.000.000,00
500.000,00

6.

25.000.000,00
53.000.000,00

II
Во делот III во ставот (1) во воведната реченица износот „49.000.000,00” се заменува со износот
„12.000.000,00”.
Табелата се менува и гласи:
„
2.

2.1
.
2.2
.
2.3
.

Финансиска поддршка во аквакултурата
Мерки
Опис
Средства

Финансиска поддршка
50% од вредноста на
за инвестиции во акваинвестицијата
културата
Финансиска поддршка
40% од вредноста на
за порибителен материнабавениот или сопјал
ствен подмладок
Финансиска поддршка
20,00 денари/кгр
за произведена и продадена риба на пазарот
Вкупно

10.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
12.000.000,00
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III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-6275/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2480.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за
тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11,
53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и
39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник
на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13,
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република
Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА
2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/18, 62/18 и 100/18) во делот I во
воведната реченица износот „6.220.500.000“ се заменува со износот „6.372.500.000“.
Во табелата во мерка 1 износот „1.700.000.000“ се
заменува со износот „1.704.000.000“.
Во мерката 7-а износот „175.000.000“ се заменува
со износот „250.000.000“.
Во мерката 8-а износот „50.000.000“ се заменува со
износот „30.000.000“.
Во мерка 11 износот „4.270.492.000“ се заменува со
износот „4.363.492.000“.
На крајот во табелата во колоната „вкупно“ износот
„6.220.500.000“ се заменува со износот „6.372.500.000 “.
II
Во делот II во воведната реченица износот
„1.700.000.000“ се заменува со износот „1.704.000.000 “.
III
Во делот VIII-а износот „175.000.000“ се заменува
со износот „250.000.000“.
IV
Во делот IX-а износот „50.000.000“ се заменува со
износот „30.000.000“.
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V
Во делот XII износот „4.270.492.000“ се заменува со
износот „4.363.492.000“.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“ .
Бр. 44-6345/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2481.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
196/17) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18 и 100/18) во делот I, износот
„2.122.000.000,00“
се
заменува
со
износот
„2.007.000.000,00“, а износот „310.000.000,00“ се заменува со износот „195.000.000,00“.
II
Во делот II, став (1) во воведната реченица износот
„1.982.200.000,00“
се
заменува
со
износот
„1.867.200.000,00“.
Во табелата во мерка 121 дел VII, зборовите „набавка на систем за наводнување капка по капка вклучително и бунари“ се заменуваат со зборовите „набавка
на систем за наводнување капка по капка, конструкција
на бунари и други зафати на површинска вода“.
Во мерката 211 дел XIII износот „61.000.000,00“ се
заменува со износот „6.000.000,00“.
Во мерката 215 дел XVI износот „81.000.000,00“ се
заменува со износот „21.000.000,00“.
Во „ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА
РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ“
износот
„1.982.200.000,00“ се заменува со износот „1.867.200.000,00“.
III
Во делот VI, став (1), алинејата 5 се менува и гласи:
„ - набавка на опрема за систем за наводнување капка по капка, конструкција на бунари и други зафати
на површинска вода и“
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Во ставот (2), зборот „октомври“ се заменува со зборот „септември“.
IV
Во делот VIII по ставот (2) се додава нов став (3)
кој гласи:
„(3) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 4.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 123 „Инвестиции
за преработка и маркетинг на земјоделски производи“
од Програмите за финансиска поддршка на руралниот
развој од претходните години.“
V
Во делот XII, став (2) износот „60.000.000,00“ се заменува со износот „5.000.000,00“.
VI
Во делот XV, став (2) износот „80.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“
VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-6471/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
2482.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16 и 83/18), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ОБЈАВА
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
ЈУНИ 2018 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2018 година во однос на просечните цени на мало во 2017 година изнесува 2.0 %.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.
__________

2483.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот на државната статистика („Службен весник на РМ“ бр.54/97,
21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 и 83/18) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ОБЈАВА
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Индексoт на трошоците на животот во Република
Македонија во првото полугодие од 2018 година (период: јануари – јуни 2018 година), во однос на второто полугодие од 2017 година (период: јули – декември 2017
година), изнесува 0.6 %.
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