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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

115. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на привремено одземен предмет на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство  бр.07-4247/6 од 31.12.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-88/1 Заменик на претседателот 

24 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

116. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерство за труд и социјална политика 
бр.07-3867/21 од 31.12.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-88/2 Заменик на претседателот 

24 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

117. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД  И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерство за труд и социјална политика 
бр.07-3867/23 од 31.12.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-88/3 Заменик на претседателот 

24 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

118. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕ-
СНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014  

ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на ЈП Службен весник на Ре-
публика Македонија за 2014 година, бр. 01-6989/1 од 
8.11.2013 година, усвоена од Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие „Службен весник на Република Ма-
кедонија", на седницата, одржана на 8.11.2013 година. 

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

 
Бр. 41-8585/1-13             Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година           на Владата на Република 
       Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
119. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2014  го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на недвижни ствари на Агенцијата за упра-
вување со одземен имот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр. 147/13) во член 1 алинеите 1 и 2 се 
бришат.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9811/1-13              Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година             на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
120. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 
95/2012)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.08-
312/1 ОД 12.01.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „ЦРНА РЕКА 3“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр.08-312/1 од 12.01.2013 година на ри-
боловниот ревир „Црна река  3“, склучен помеѓу Вла-
дата на Република Македонија како Концедент и ЗСР 
„Барбус фиш“-Битола како Концесионер, поради тоа 
што Концесионерот не ги спроведува мерките предви-
дени во риболовната основа, годишниот план и член 14 
од Договорот за давање на концесија на риби за орга-
низирање на рекреативен риболов бр.08-312/1 од 
12.1.2012 година. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-9908/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

121. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 
95/2012)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана нa 8.1.2014 година, 
донесе 

                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.08-
296/1 ОД 12.01.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „БАБУНА 2“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 08-296/1 од 12.1.2013 година на ри-

боловниот ревир „Бабуна 2“, склучен помеѓу Владата 
на Република Македонија како Концедент и ЗСР “Ба-
буна“-Велес како Концесионер, поради тоа што Конце-
сионерот не ги спроведува мерките предвидени во ри-
боловната основа, годишниот план и член 14 од Дого-
ворот за давање на концесија на риби за организирање 
на рекреативен риболов бр. 08-296/1 од 12.1.2012 го-
дина. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-9909/1-13            Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година         на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
122. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМАТА ЗА 2014 ГОДИ-
НА НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програмата за 2014 година на Јавното 
претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје, бр. 01-1549/1 од 
12.11.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
18.11.2013 година. 

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

 
Бр. 41-9915/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

123. 
Врз основа на член 17-a од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 8.1.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА  НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 
                             Член 1 
Со оваа одлука на општина Ѓорче Петров се прене-

суваат во сопственост, без надоместок недвижни 
ствари–објекти, запишани во Имотен лист број  84157, 
кои се наоѓаат на КП 2415, КО Ѓорче Петров 5- Лепе-
нец, на ул. „Лука Геров” бб, сопственост на Република 
Македонија,, со вкупна површина од 2005 м2, и тоа: 
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- зграда 1,  влез 1, K1,  број 2, ПП, внатрешна пов-
ршина од 83 м2; 

- зграда 1,  влез 1, К1 , број 2, ДП,  внатрешна пов-
ршина од 696 м2; 

- зграда 1,  влез 1, K1,  број 2, ХС, внатрешна пов-
ршина од 37 м2; 

- зграда 1,  влез 1, ПО-1, број 3, ХС, внатрешна пов-
ршина од 14 м2; 

- зграда 1,  влез 1, ПО-1, број 3, П, внатрешна пов-
ршина од 103 м2; 

- зграда 1,   влез 1, ПРИЗ,  број 1, ЛФ, внатрешна 
површина од 2 м2; 

- зграда 1,   влез 1, ПРИЗ,  број 1,  ХС, внатрешна 
површина од 48 м2; 

- зграда 1,  влез 1, ПРИЗ,  број 1, ПП, внатрешна 
површина од 201 м2; 

- зграда 1, влез 1, ПРИЗ,  број 1, ДП внатрешна пов-
ршина од 778 м2; 

- зграда 1, влез 2, ПО-1,  број 4, Г, внатрешна пов-
ршина од 43 м2; 

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

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

   
Бр. 41-9984/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

124. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА РАДИОАМА-
ТЕРСКИ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за одбрана, му престанува користењето на 
следните движни ствари: 

- 1  радио телепринтерски систем РТПЦ 1000, 
- 15 радио уреди РУ 20, 
- 1  репетитор КСИ 2/2-5 и 
- 1  радио приемен уред РПРУ 5/1. 
    

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

без надомест на трајно користење на Радиоаматерски 
Сојуз на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со претсе-
дателот на Радиоаматерскиот Сојуз на Република Ма-
кедонија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-10179/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

125. 
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за железнич-

киот систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012  и 
163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.1.2014 година, донесе 

                          
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 ГОДИНА 
И ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ -  

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма за период 2014 – 2016 година и Финан-
сиската програма за 2014 година на Јавното претприја-
тие за железничка инфраструктура Македонски желез-
ници – Скопје кои се составен дел на Бизнис планот за 
2014 година, донесен од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за железничка инфраструктура Македон-
ски железници – Скопје бр.1776/1-1 на седницата од-
ржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 41-10249/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

126. 
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 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 го-
дина,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „MISSION READIN-
ESS- 14-1”, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество  во вежбовна активност„MISSION 

READINESS- 14-1”, која ќе се одржи во Хохенфелс, 
Сојузна Република Германија (во натамошниот текст: 
вежбовната активност), во периодот од 24.1.2014 годи-
на до 28.2.2014 година, се испраќа единица на Армија-
та на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Армијата), во состав од 30 (триесет) припадници. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а трошоците за трупно патува-
ње ги обезбедува Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 41-10638/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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127. 
Врз основа на член 36, став 3 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 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕК-
ТОТ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОП-
ШТИНИТЕ ФАЗА 1“, ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД-
НА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДРВОШ-ОП-
ШТИНА БОСИЛОВО, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ЗОНИТЕ ЗА МАЛО СТО-
ПАНСТВО ВО ГРОЗДИЛ И ЧУКАТА-ОПШТИНА 
ПЕХЧЕВО И ЗАВРШУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИО-
НЕН СИСТЕМ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДОРФУЛИЈА- 

ОПШТИНА ЛОЗОВО 
 
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 

за 2014 година, утврдени во Раздел 130.01-Министер-
ство за транспорт и врски, сметка 637, Програма 3-Ур-
банизам и градежништво, Потпрограма 3Б-Водовод и 
канализација за општините, ставка 488-Капитални до-
тации до ЕЛС, во износ од 51.437.000,00 денари, се 
распределуваат на: 

 
ПРОЕКТ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ФАЗА 1“ 

   
- За обезбедување на одржливо снабдување на насе-

лението со вода за пиење во избраните осум општини 
во Република Македонија и тоа: Битола, Гевгелија, 
Гостивар, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радовиш и 
Тетово                                                        43.437.000,00  

ОПШТИНА БОСИЛОВО   
- За изградба на водоводна мрежа во населено мес-

то Дрвош, општина Босилово              2.000.000,00  
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО   
- За изградба на фекална канализација во зоните за 

мало стопанство во Гроздил и Чуката, општина Пех-
чево                                                         3.000.000,00  

ОПШТИНА ЛОЗОВО   
- За завршување на канализационен систем во насе-

лено место Дорфулија, општина Лозово      3.000.000,00 
 
ВКУПНО:                                        51.437.000,00  
2. Средствата од точка 1, за насловите “Општина 

Босилово“, “Општина Пехчево“ и “Општина Лозово“ 
на оваа одлука се користат како учество на Република 
Македонија за изградба на водоводна мрежа во населе-
но место Дрвош, општина Босилово, изградба на фе-
кална канализација во зоните за мало стопанство во 
Гроздил и Чуката, општина Пехчево и завршување на 
канализационен систем во населено место Дорфулија, 
општина Лозово, без обврска за враќање.  

3. Исплатата на средствата од точка 1, за насловите 
“Општина Босилово“, “Општина Пехчево“ и “Општина 
Лозово“ на оваа одлука ја врши Министерството за 
транспорт и врски, по претходно доставени барања со 
комплетна и заверена документација за наменско ко-
ристење на средствата од страна на општините Боси-
лово, Пехчево и Лозово. 

4. Мониторинг над изведените градежни работи во 
врска со изградба на водоводна мрежа во населено мес-
то Дрвош, општина Босилово, изградба на фекална ка-
нализација во зоните за мало стопанство во Гроздил и 
Чуката, општина Пехчево и завршување на канализа-
ционен систем во населено место Дорфулија, општина 
Лозово ќе врши Mинистерството за транспорт и врски. 

 5. Барањата со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, општините Боси-
лово, Пехчево и Лозово ги доставуваат до Министер-
ството за транспорт и врски, заклучно со 28.11.2014 го-
дина.   

6. Исплата на средства од точка 1, за насловите 
“Општина Босилово“, “Општина Пехчево“ и “Општина 
Лозово“ на оваа Одлука за изведување на градежните 
работи во врска со изградба на водоводна мрежа во на-
селено место Дрвош, општина Босилово, изградба на 
фекална канализација во зоните за мало стопанство во 
Гроздил и Чуката, општина Пехчево и завршување на 
канализационен систем во населено место Дорфулија, 
општина Лозово, нема да се врши авансно.      

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

 
Бр. 41-10703/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

128. 
Врз основа на член 41 став 10 од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 8.1.2014година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ТРАВЕРТИН 
НА ЛОКАЛИТЕТ “МАТКА“ ОПШТИНА САРАЈ  

 
Член 1 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-
на травертин на локалитетот “Матка“ општина Сарај  
се доделува во функција на експлоатација на минерал-
ната суровина  травертин на локалитетот “Матка“ оп-
штина Сарај. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на деј-
носта е да се додели под концесија минералната опре-
делена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на минерална суровина травертин на ло-
калитетот “Матка“ општина Сарај е создавање на усло-
ви за рамномерно искористување на минералната суро-
вина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата  е експлоатација на мине-
ралната суровина травертин на локалитетот “Матка“ 
општина Сарај.  

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-
на травертин, ќе се додели на понудувачите кои ќе ги 
исполнат условите содржани во тендерската докумен-
тација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за ек-
сплоатација на минерална суровина травертин ќе биде 
спроведена по пат на јавен повик со електронска аук-
ција во рок од 360 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 
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Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесија за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-10767/1-13            Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година        на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
129. 

Врз основа на член 211 став 6 од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 55/2013), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 8.1.2014 година, до-
несе 

 
O Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ HA ГОДИШНАТА ПР-
ОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ HA ПОДАТОЦИ BO КА-
ТАСТАРОТ HA НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА  

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

програма за ажурирање на податоци во катастарот на 
недвижности по службена должност за 2014 година 
број 01-23560/1 од 31.12.2013 година, донесена од 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности. 

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

 
Бр. 41-10772/1-13             Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година        на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
130. 

По извршеното проверување на изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 
за давање на трајно користење на движни ствари на 
Министерство за здравство бр.41-10216/5 од 30 декем-
ври 2013 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.3/2014, направена е техничка 
грешка, поради што се додава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Во членот 1 точка 1, наместо регистарската ознака 

„МК-36-CD-022-00“ треба да стои „SK-234-KF“. 
Во членот 1 точката 3, наместо регистарската озна-

ка „SK-022-JJ“ треба да стои „SK-055-RJ“. 
 

Бр. 41-10216/5-1  
10 јануари 2014 година од Владата на Република 

Скопје Македонија 
  

__________ 
131. 

Врз основа на член 5 од Законот за основање на 
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012) Владата 
на Република Македонија на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Oва програма е наменета за промоција и поддршка 
на туризмот на Република Македонија  за 2014 година.  

Потребните средства за реализација на програмата 
изнесуваат 231.380.000,00 денари и истите се планира-
ни во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција 
и поддршка на туризмот категорија 42- стоки и услуги 
и 46- субвенции и трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1, став 2 на ова програма се на-
менуваат за промотивни активности и активности на 
поддршка на туризмот и тоа: 

a) За конвенционални промотивни активности се 
наменуваат вкупно 36.190.000,00 денари и тоа: 

- подготвување, печатење и дистрибуција на печа-
тен промотивен материјал; 

                           се наменуваат 4.800.000,00 денари. 
- учество на следните туристички саеми: Утрехт, 

Виена, Хелсинки, Истанбул, Брисел, Милано, Софија, 
Белград, Берлин, Москва, Лондон, Гетеборг, Познањ, 
Измир и Токио; 

се наменуваат 18.870.000,00 денари.  
- организирање на презентации и средби со стран-

ски туроператори; 
се наменуваат 2.420.000,00 денари. 

- организација на посети на Република Македонија 
за туроператори, новинари и славни личности; 

се наменуваат 2.400.000,00 денари. 
- билборд кампањи и реклами во принтани меди-

уми; 
се наменуваат 7.700.000,00 

- соработка со Генерален Секретаријат и Агенција 
за странски инвестиции и промоција на извоз во однос 
на детерминирање на ТВ кампањи; 

б) За активности на електронска промоција во кои 
што спаѓаат: 

- активно користење на Веб портал и Веб страни во: 
Косово, Албанија, Хрватска, Словенија, Србија, Буга-
рија, Шведска и Полска 

- користење на интернет социјални мрежи и промо-
ција на веб пребарувачи; 

се наменуваат 2.000.000,00 денари. 
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в) За специфична промотивна активност насочена 
кон транзитните патници - организација на делење на 
флаери на гранични премини и креирање на додатна 
понуда по должина на главни патни правци,  

се наменуваат 2.000.000,00 денари. 
г) За активности за поддршка на туризмот во кои 

што спаѓаат: 
- дореализација на постоечкиот проект за поттикну-

вање и организација на мапирање и обележување на 
планинарски патеки, креирање на мапи како и компле-
тен водич и е-водич со планинарски патеки; 

- реализација и организација, мапирање и обележу-
вање на велосипедски патеки, креирање на мапи како и 
комплетен водич и е-водич со велосипедски патеки; 

- финансирање на изработка на соодветна урбанис-
тичко-планска документација заради формирање на ав-
токампови на земјишта во доминантна сопственост на 
Република Македонија, поддршка на развојот и промо-
ција на авто камповите;  

- доработување на проектот за ”Изнајми викендица-
стан” е-пазар со евидентирање и класифицирање на си-
те природни убавини, културно наследство и традицио-
нални манифестации специфични за конкретните 
места; 

- изработка на стратегии за развој на туризмот на 
даден локации; 

- поддршка на културни, забавни, спортски, гастро-
номски и еколошки манифестации со меѓународен ка-
рактер а со значење за туристичката понуда во Репуб-
лика Македонија; 

- реализирање на проект за создавање на берза за 
туристички работници во Република Македонија; 

- создавање на портал со цел на електронска промо-
ција преку врежување на етно збирки во Република 
Македонија и нивно заедничко претставување; 

- остварување на соработка со општини и плански 
региони; 

- организирање на директни средби со национални 
туристички организации со цел поттикнување на пону-
дата за регионални тури за подалечни пазари како и за 
заеднички настап на истите; 

- остварување на меѓународна соработка со разни 
меѓународни организации и граѓанскиот сектор, вклу-
чување во заеднички проекти за промоција и развој на 
туризмот; 

- остварување на законските обврски по однос на 
туристичките развојни зони; 

- изработка на четири подстратегии за поддршка на 
туризмот и 

- други проекти. 
се наменуваат 36.190.000,00 денари. 

 
Член 3 

За субвенционирање  на  странскиот  организиран 
туристички промет се наменети вкупно 155.000.000,00 
денари. 

Од член 1, став 2 на ова програма се определуваат 
средства во висина од 110.000.000 денари, а остатокот 
на средствата во висина од 45.000.000,00 денари се 
обезбедуваат од игри на среќа.  

 
Член 4 

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа 
програма ќе се грижи Агенцијата за поддршка и промо-
ција на туризмот. 

              
Член 5 

Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот 
за реализираните активности ќе достави извештај до 
Владата на Република Македонија како и постигнатите 
резултати со образложение за евентуални одстапувања 
од планираните активности заклучно со 31 јуни 2015 
година. 

Член 6 
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-6600/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

132. 
Врз основа на член 43 од Законот за извршување на 

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

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
ВО 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Co оваа програма се уредува распределбата на сред-
ствата за поттикнување рамномерен регионален развој 
во Република Македонија, планирани во Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2014 година, Раздел 19101, - 
Министерство за локална самоуправа, Потпрограма 
OA Рамномерен регионален развој, ставка 464 - Разни 
трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма се распреде-
луваат според табелата бр.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од оваа 

програма, се распределуваат на Центарот за развој на 
Југозападниот плански регион. 

 
Член 4 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од оваа 
програма се распределуваат за осумте центри за развој 
на планските региони со намена ко-финансирање на 
нивното тековно работење. 
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Од средствата од став 1 на овој член за секој центар 
за развој на планскиот регион се распределуваат по 
1.200.000,00 денари. 

Начинот и динамиката на трансферот на средства 
од став 2 на овој член ќе се регулираат со договор пот-
пишан од министерот за локална самоуправа и градо-
началниците на општини во состав на планскиот ре-
гион. 

Од средствата наменети за ко-финансирање на рас-
ходи за тековно работење на центрите за развој на 
планските региони се финансираат расходи за бруто 
плати за максимум пет службеници. 
 

Член 5 
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.3 од оваа 

програма ќе се користат за финансирање на расходи за 
формирање на бизнис центри во рамки на осумте цен-
три за развој на планските региони во функција на 
обезбедување советодавни услуги за мали и средни 
претпријатија во рамки на планскиот регион. 

 
Член 6 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на пренесени 
обврски од Програмата за Рамномерен регионален раз-
вој во 2013 година, за финансирање на проекти за раз-
вој на планските региони и на подрачја со специфични 
развојни потреби. 

 
Член 7 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа 
програма ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на планските региони, предложени од осумте со-
вети за развој на планските региони. 

 
Член 8 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.3 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на подрачјата со специфични развојни потреби, 
утврдени со акт на Владата на Република Македонија. 

 
Член 9 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.4 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на селата. 

Општините се седиште во град обезбедуваат 50% 
учество за реализација на проекти од средствата од ста-
вот 1 на овој член. 

 
Член 10 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Ми-
нистерството за локална самоуправа. 
 

Член 11 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-8926/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

133. 
Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за про-

изводи за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.110/07, 20/09, 17/11, 53/11 и 
69/13), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, 
СКЛАДИРАЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА, УПОТРЕБА И 
СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ 
ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се спроведува мониторинг во об-

ласта на производство, преработка, складирање, дис-
трибуција, употреба и сообразност на производите за 
заштита на растенијата и резидуи од производи за заш-
тита на растенијата во производи од примарно земјо-
делско производи, како и евалуација на нивното влија-
ние врз здравјето на човекот или животните или жи-
вотната средина. 

Како и мониторинг во делот на производството, 
дистрибуцијата, складирањето, прометот, употребата и 
сообразноста на производите за заштита на растени-
јата, така и во делот на одредувањето на присуството 
резидуите од производите за заштита на растенијата во 
примарните земјоделски производи од растително по-
текло. 

 
II 

Средствата за реализација на оваа програма се ут-
врдени во Буџетот на Република Македонија за 2014 
година, Раздел 14001 – Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Програма 5, Подпрогра-
ма 51, ставка 464 во износ од 800.000,00 денари. 

 
III 

Мониторингот на производство, преработка, скла-
дирање, дистрибуција, употреба и сообразност на про-
изводите за заштита на растенијата и резидуите од про-
изводи за заштита во примарните земјоделски произво-
ди од растително потекло се спроведува на следните 
параметри:  

1. Мониторинг на производство и преработка на 
производи за заштита на растенијата кој опфаќа:  

- употреба на соодветни активни компоненти во 
процесот на производство на производот за заштита на 
растенијата според доставена спецификација за произ-
водот и пакувањето на самиот производ при процесот 
на регистрација на истиот;  

2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, упот-
реба и сообразност на производите за заштита на расте-
нијата кој опфаќа: 

- определување на застапеност на активните компо-
ненти во производите за заштита на растенијата кои се 
пуштени во промет со најголемо количество во теков-
ната година;  

- определување на концентрацијата на активната 
компонента кај складираните производи за заштита на 
растенијата;  

- испитување на сообразноста на декларираната ко-
личина на активна компонента во соодветниот произ-
вод за заштита на растенијата;  

3. Мониторинг на резидуи од производи за заштита 
на растенија во производи од примарно земјоделско 
производство од растително потекло кој опфаќа:  

- утврдување на максимално дозволени концентра-
ции на резидуи од активните компоненти користени во 
процесот на апликација на производите за заштита на 
растенијата кај примарните земјоделски производи од 
растително потекло кои најчесто се употребуваат во 
исхраната и тоа од групата на градинарски и лозаро - 
овоштарски производи. 
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Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и 
анализирани согласно оваа програма изнесува 605 мос-
три. 

 
IV 

Мониторинг на производство на производи за заш-
тита на растенијата  во висина од 20.000,00 денари, се 
спроведува согласно следниот план: 

 
 
 
 
 
 
 
Производот за заштита на растенијата White 

minerale oil е контактен инсектицид кој се користи за 
третман на штетници во овоштарството (јаболчесто и 
коскесто овошје). Каренцата на производот е 21 ден. 
Се употребува за заштита на овошките од следните 
штетници:  

- Калифорниска штитеста вошка (Quadrispidiоtis 
perniciоsus), 

- Зелена јаболкова вошка (Aphis pomi),  
- Лисни вошки (Aphididae),  
- Штитести вошки (Lecanium spp., Quadrisidotus 

spp.),  
- Лисни болви (Psylla spp.),  
- Јаболков цветар (Anthonomus pomorum),  
- Црвен овошен пајак (Panonychus ulmi). 
 

V 
Мониторинг во складирање, дистрибуција, употре-

ба и сообразност на производите за заштита на расте-
нијата во висина од 210.000,00 денари се спроведува 
согласно следниот план: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
Мониторинг на резидуи од производи за заштита на 

растенијата кај производи од примарно земјоделско 
производство од растително потекло во висина од 
570.000,00 денари, се спроведува согласно следниот 
план: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII 
Мониторинг на производство на производи за заш-

тита на растенијата опфаќа земање на мостри кај про-
изводителот при самото производство на производот за 
заштита на растенијата непосредно пред полнењето на 
производот. 
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Мониторинг во складирање, дистрибуција, употре-
ба и сообразност на производите за заштита на расте-
нијата опфаќа земање на мостри 30% при влез во држа-
вата, а 70% во малопродажните објекти за продажба на 
производи за заштита на растенијата. 

Мониторинг на резидуи од производи за заштита на 
растенија кај производи од примарно земјоделско про-
изводство опфаќа земање на примероци на отворено 
поле или во оранжерија кај градинарските култури во 
сооднос 40% на поле, 30% во оранжерија и 30%на от-
купни пунктови и примарни складови. Кај овоштар-
ството 70% на отворено поле и 30% на откупни пун-
ктови и примарни складови. 

 
VIII 

За реализација на оваа програма се грижи Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство – Фитосанитарна управа. 

Мониторингот на производство на производи за 
заштита на растенијата ја координира Фитосанитарната 
управа, лабораториската анализа ја спроведува Држав-
ната фитосанитарна лабораторија, а мострите ги земаат 
државните фитосанитарни инспектори. 

Мониторингот во складирање, дистрибуција, упот-
реба и сообразност на производите за заштита на расте-
нијата ја координира Фитосанитарната управа, лабора-
ториската анализа ја спроведува Државната фитосани-
тарна лабораторија, а мострите ги земаат државните 
фитосанитарни инспектори. 

Мониторингот на резидуи од производи за заштита 
на растенија кај производи од примарно земјоделско 
производство од растително потекло ја координира 
Фитосанитарната управа, а лабораториските анализи ги 
спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, 
како и Факултетот за земјоделски науки и храна и Ин-
ститутот за јавно здравје, а мострите ги земаат држав-
ните фитосанитарни инспектори. 
 

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

ќе се исплатат врз основа на решени на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство по претход-
но доставен извештај за спроведените активности 

 
X 

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

 
Бр. 41-9746/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

134. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13 и 
164/13), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА 
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Владата на Република Македонија со оваа програма 

врши субвенционирање на потрошувачката на енергија 
(електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лес-
но масло за домаќинства / нафта за домаќинство и цен-
трално греење) во 2014 година. 

Со оваа програма се обезбедува континуитет во 
субвенционирањето на потрошувачката на енергија, 
кое Владата на Република Македонија го вршеше врз 
основа на Програмата за субвенционирање на потро-
шувачката на енергија („Службен весник на Република 
Македонија”  бр. 4/13 ). 

 
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 надоместок по основа на 
субвенција на дел од потрошената енергија ( електрич-
на енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за 
домаќинства /нафта за домаќинство и централно гре-
ење), доколку: 

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

- извршил плаќање во период од 01.01.2014 година 
до 31.12.2014 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 01.01.2014 година до 31.12.2014 
година. 
 

III. Мерки 
Надоместокот за субвенција за потрошена енергија 

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

изнесува 700 денари. 
 

IV. Модалитети на субвенции 
 
Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот 

на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за ос-
тварување 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 2014 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 2014 
година. 

Надоместокот за субвенција корисникот го оствару-
ва во месечен износ од 700 денари. Доколку износот на 
сметката е помал од 700 денари, се исплаќа надоместо-
кот за субвенција за потрошена енергија до износот на 
сметката. 

- Надоместокот за потрошена електрична енер-
гија ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за 
потрошена електрична енергија, која соодветствува со 
адресата 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 испла-
ќа за секоја платена месечна сметка за централно грее-
ње која соодветствува со адресата на која живее корис-
никот. 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. 
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- Надоместокот за останатите енергенси, за кои 
не се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложе-
на 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 
денари до износот на приложената сметка, во кој пери-
од 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 субвенционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
700 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 2014 година до 31 декември 2014 
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 31.12.2014 
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 2014 година ќе предизвика 
фискални импликации во висина од 80.000.000 денари, 
обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 
2014 година, со напомена дека во 2014 година ќе се из-
мират и неизмирените обврски по основ на надоместок 
за субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
од 2013 година.  

Средствата за субвенционирањето на потрошувачката 
на енергија ќе се исплаќаат од Буџетот на Министерство-
то за труд и социјална политика, месечно или во динами-
ка договорена со Министерството за финансии. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 
година до 31 декември 2014 година.  

 
Бр. 41-9938/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

135. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршува-

ње на Буџет на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2013, а во врска со член 49 став 1 од Законот за  науч-
но - истражувачка  дејност (,,Службен весник на Републи-
ка Македонија,, бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013 и 147/2013) Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
 
1. Програма за научно-истражувачката дејност 

за 2014 година  
Програмата за научно - истражувачката дејност за 

2014 година во Република Македонија се остварува во 
согласност со Законот за научно-истражувачка работа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
46/2008, 103/2008, 24/11, 80/2012, 24/2013 и 147/2013) и 
Законот за поттикнување и помагање на техничката 
култура („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 53/2000). 

Со Програмата се финансираат активностите од на-
учно-истражувачката дејност и тоа за: 

1. Програми на јавните научни установи и единици-
те насочени кон науката при државните универзитети, 

2. Национални научно-истражувачки проекти,  
3. Билатерални научно-истражувачки проекти , 
4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),  
5. Организација на научни собири,  
6. Учество на домашни истражувачи на меѓународ-

ни научни собири, 
7. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Македо-
нија, 

8. Објавување на научни трудови во странство, 
9. Објавување на научни трудови во странство  (со 

импакт фактор), 
10. Творечки дејности на високообразовните и на-

учните установи, 
11. Стипендии за студии од втор циклус во земјата,  
12. Стипендии за студии од трет циклус во земјата, 
13. Стипендии за студии и школарини од втор цик-

лус во странство, 
14. Стипендии за студии од трет циклус во стран-

ство, 
15. Еднократен надомест за одбрана на магистерски 

труд, 
16. Еднократен надомест за одбрана на докторски 

труд 
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17. Стипендии за студии од втор циклус за ШАН-
ГАЈ и ШЕФИЛД, Грција, 

18. Стипендии и школарини за специјалистички и 
постдипломски студии за изучување на старо-турски 
јазик 

19.  Стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, 
Република Чешка, 

20. Стипендии за последипломски и докторски сту-
дии во согласност со Законот за правата на претседате-
лот на Република Македонија и неговото семејство по 
престанување на функцијата 

21. Техничка култура, 
22. Државна награда  „Гоце Делчев„,  
23. Контрибуција на членарини во Меѓународни ор-

ганизации (MAEE, ЕУРЕКА, ЕРИСЕЕ и други контри-
буции), 

24. ЦЕЕПУС, 
25. Други расходи-исплата на експертски и совето-

давни тела, рецензии за проекти реферална работа, 
наплата на фактури за објавени конкурси и други ак-
тивности. 

 
1.1. Програми на јавните научни установи и  

единиците насочени кон науката при државните 
Универзитети 

Од Програмата за научно - истражувачката дејност 
за јавните научни установи и  единиците насочени кон 
науката при државните универзитети ќе се финансира-
ат следните научно - истражувачки активности: на-
учно-истражувачки проекти, издавачка дејност, орга-
низирање на научни собири, учество на домашни науч-
ни истражувачи на меѓународни научни собири, сту-
диски престои во странство, научно-истражувачка ин-
фраструктура и престој на странски научни истражува-
чи во Република Македонија. Овие научно-истражу-
вачки активности се од јавен интерес на државата од 
областа на историскиот и културниот идентитет на ма-
кедонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во неј-
зините граници кои се дел од албанскиот народ, тур-
скиот народ, влашкиот народ, српскиот народ ромски-
от народ, бошњачкиот народ и другите што живеат во 
Република Македонија. 

 
1.2. Научно-истражувачки проекти (нацио-

нални) 
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природнo-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето ис-
тражување, а кои се од големо значење за афирмирање 
на научно-истражувачката работа во нашата држава. 
Покрај фундаменталното значење, вложувањата во на-
учно-истражувачката работа се во функција на забрза-
ниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на “одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на потенцијалот на  младиот научен кадар 
обезбедува временски далекусежно стабилен и конти-
нуиран развој на државата.  

 
1.3. Билатерални научно-истражувачки проекти  
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природнo-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-

ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето ис-
тражување а кои се од големо значење за афирмирање 
на научно-истражувачката работа во билателарната со-
работка со: Словенија, Хрватска, Турција, Бугарија, 
Србија, Црна Гора, Кина, Албанија, Австрија, Полска, 
Чешка, БиХ, Франција и др. Покрај фундаменталното 
значење, вложувањата во научно-истражувачката рабо-
та се во функција на забрзаниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 

истражувачи во научно-истражувачката работа превен-

тивно делува на “одливот на мозоци” од државата, а 

користењето на  потенцијалот на  младиот научен ка-

дар обезбедува временски далекусежно стабилен и 

континуиран развој на државата. 

 

1.4. Издавачка дејност (научни книги) 

Резултатите од научно-истражувачката работа  се 

главен индикатор за активноста на научните работ-

ници. Тие се верификуваат преку нивно објавување во 

форма на трудови во печатени научни книги и научни 

списанија. Печатеното издаваштво е незаменлив начин 

на комуникација на научниот работник со соодветна 

научна јавност но и пошироко.  

 

1.5. Организација на научни собири 

Програмата предвидува финансиска поддршка за 

организирање на научни собири од национален и меѓу-

народен карактер во Република Македонија каде што 

се презентираат најновите достигнувања во соодветна 

научна област преку презентација на научни трудови 

(орална и постер презентација).    

 

1.6. Учество на домашни истражувачи на меѓу-

народни научни собири 

Усовршувањето на домашни истражувачи на науч-

ни собири  во странство се остварува преку нивно ак-

тивно учество на конгреси, конференции, симпозиуми  

и семинари. За овие учества на научни собири во 

странство се покриваат дел од патните трошоци,  дел 

од дневните трошоци и дел од котизацијата за учество 

на научниот собир.  

 

1.7. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Маке-

донија 

Еден од инструментите за поддршка на усовршува-

њето на домашните научно-истражувачки кадри во 

странство е кофинасирањето на студиските престои. 

Во доделувањето на овие средства ќе се применат кри-

териумите за селекција на апликантите за ваков вид на 

поддршка врз основа на должината на престојот, стату-

сот на институцијата каде ќе се престојува, програмата 

на престојот и др.  
 
1.8. Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија 

Се доделуваат средства за објавување на научните 

трудови на наши научни истражувачи во странство кои  

се обајавуваат во научни списанија кои се издаваат во 

странство. 
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1.9. Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија (со импакт фактор) 

Се доделуваат средства за печатење на научните тру-

дови на наши научни истражувачи  во странски научни 

списанија (часописи вреднувани со импакт фактор). 

 

1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 и 

1,20 Стипендии за млади  научно-истражувачки 

кадри - магисатерски и докторски студии во земјата 

и странство, Стипендии за студии од втор циклус во 

земјата, Стипендии за студии од трет циклус во зем-

јата,  Стипендии за студии и школарини од втор цик-

лус во странство, Стипендии за студии од трет циклус 

во странство, Еднократен надомест за одбрана на ма-

гистерски труд, еднократен надомест за одбрана на 

докторски труд, стипендии за студии од втор циклус за 

ШАНГАЈ и ШЕФИЛД  во Грција, стипендии и школа-

рини за специјалистички и постдипломски студии за 

изучување на старо-турски јазик, стипендии за студии 

од втор циклус за ФАМУ во Република Чешка, стипен-

дии за последипломски и докторски студии во соглас-

ност со Законот за правата на претседателот на Репуб-

лика Македонија и неговото семејство по престанува-

ње на функцијата). 

Исто така ќе се доделуваат стипендии и уписнини 

за школување во согласност со Законот за правата на 

претседателот на Република Македонија и неговото се-

мејство по престанување на функцијата („Службен 

Весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 

109/2006 и 157/2007 година). 

Ќе се доделуваат стипендии за студии од втор и 

трет циклус на странски државјани кои престојуваат во 

Република Македонија по основ на билателарна и мул-

тилатерална  меѓународна соработка. 

Министерството ќе ги подржи творечки дејности на 

високообразовните и научните установи преку доделу-

вање средства за реализација на творeчки дејности реа-

лизирани во предходната година од страна на профе-

сор, научен работник или соработник на високообра-

зовна институција, односно научна установа од науч-

ните области на ликовната уметност, драмската умет-

ност, музичката уметност, филм и книжевност. 

 

1.21. Програма за техничка култура за 2014  

Потребните средства за поттикнување и помагање 

на техничката култура се определени врз основа на 

предлог-програмите за работа/проектите, изготвени од 

носителите на техничката култура кои имаат јавни ов-

ластувања за вршење на оваа работа доделени од МОН. 

- Обука за техничка култура (програмски актив-

ности–програми за работа/проекти)  

Средствата ќе се наменат за обука преку: организи-

рање семинари и курсеви во домовите за техничка кул-

тура и струковите сојузи; организирање и учество на 

регионални, државни и меѓународни смотри на тален-

тирани ученици од основните и средните училишта во 

областа на природните и техничките науки; организи-

рање и одржување собири, фестивали и изложби од 

државен и меѓународен карактер и други активности 

поврзани со развојот и унапредувањето на техничката 

култура. 

Со средствата од Буџетот за 2014 година ќе се под-
држат и следните конкретни активности на државно 
ниво: Државна смотра на млади техничари и природ-
ници; Државна смотра „Наука на младите“; Државен 
собир на радиоаматерите; Државен собир на тракто-
ристите; Државен собир на воздухопловните и ракет-
ните моделари; „Денови на македонската фотогра-
фија„; Државен фестивал на непрофесионалниот филм; 
летни фото и филмски школи, МАКИНОВА 2014 ; 
ЕКОНОВА 2014 и др. 

Со дел од средствата ќе се поддржат и активности 
на меѓународен план: организирање и учество на меѓу-
народни натпревари и манифестации (светски купови 
на ракетно моделарство; Меѓународен фестивал на до-
кументарен филм „Камера 300“; ФОТОМЕДИА 2014; 
учество на регионален натпревар на млади таленти – за 
земјите од Југоисточна Европа; Меѓународна олимпи-
јада на млади таленти и др.). 

Со средствата од Буџетот за 2014 година ќе се фи-
нансираат и потребите за задолжителна котизација во 
меѓународните организации од областа на техничката 
култура. 

 
- Материјални трошоци 
Средствата за материјални трошоци за реалните 

потреби за остварување на програмските активности на 
носителите на јавни овластувања во техничката кукл-
тура во Република Македонија за 2014 година се пред-
видува да се обезбедат од страна на носителите на ра-
ботата. 

1.22. Државна награда ”Гоце Делчев” 
Согласно Законот за државни награди („Службен 

весник на Република Македонија” бр.52/06, 54/07 и 
74/12) преку Министерство за образование и наука, во 
Република Македонија се доделува државната награда 
”Гоце Делчев”, со која се оддава општествено призна-
ние за особено значајни остварувања од интерес за 
државата, во областа на науката. Во една календарска 
година се доделуваат најмногу три награди.  

 

1.23. Контрибуција на членарини во Меѓународ-

ни организации (МАЕЕ, ЕУРЕКА  ЕРИСЕЕ  и дру-

ги контрибуции) 

Министерството за образование и наука преку уп-

латата на овие контрибуции-членарини во Меѓународ-

ните организации обезбедува учество на наши научни 

институции да можат да  конкурираат за добивање на 

проекти од меѓународен карактер исто така се врши ис-

плата на фактури за објавени конкурси. 

 

1.24.  ЦЕЕПУС  

Ќе се подржува престојот на постдипломци, уни-

верзитетски професори во Република Македонија во 

рамките на ЦЕЕПУС програмата за 2014 година.  

 

1.25. Други расходи-исплата на експертски и со-
ветодавни тела, рецензии за проекти, наплата на 

фактури за објавени конкурси и други активности 
Се врши исплата на рецензии на научни работници 

кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни 
извештаи и завршни извештаи за национални и меѓуна-
родни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за совето-
давни тела во областа на науката и др. 
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Табела 1. Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката работа за 2014 година 
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2. Оваа програма влегува во сила  наредниот  денот  
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 41-10494/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

136. 
Врз основа на член 20, став 2 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 23/2013) и член 32 од Законот за извршување на Бу-
џетот на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  8.1.2014 година, донесе 

                                                                                            
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ  НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА 
ДЕЦАТА ЗА  2014 ГОДИНА 

 
Заштитата на децата како систем на организирани 

мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно со Законот за заштита на 
децата и подзаконските акти. 

Развојот на дејноста за заштитата на децата се ут-
врдува со годишна Програма која согласно со Законот 
за заштита на децата, ја носи Владата на Република 
Македонија и истата е во функција на спроведување и 
унапредување на системот на заштитата на децата. 
Остварувањето на програмата  е во  согласност со  ут-
врдените програми со Буџетот на Република Македо-
нија за 2014 година, како и врз основа на одредбите во  
Законот за извршување на Буџетот на Република Маке-
донија за 2014 година во делот на надоместоците за  
детска заштита. 

Во остварувањето на заштитата на децата, влијаат и 
одредени развојни документи на Владата на Република 
Македонија: Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Македонија 2011 - 2015 година, Стратегијата 
за демографски развој на Република Македонија 2008 - 
2015 година, Одлуката за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија  за 
2014 година како и други акти и анализи  со кои се вли-
јае на подобрувањето на заштитата на децата. 

 
I. Цели и приоритети на развојот на заштитата  

на децата 
 
Државата како основен носител на заштитата на де-

цата, согласно расположливите финансиски можности, 
за одредени групи деца дава определена материјална 
помош на родителите за издржување, подигање, грижа 
и заштита на децата, но исто така финансиски го под-
држува организирањето и  функционирањето на јавни-
те установи и служби за заштита на децата.  

Основна цел на дејноста заштита  на децата и во те-
кот на 2014 година е обезбедување на услови за опти-
мален опфат на децата во системот на правата за заш-
тита на децата како и  на зголемен опфат на децата со 
згрижување и воспитание на децата од предучилишна 
возраст, целосно и рационално искористување на прос-
торните, кадровските и другите ресурси како и на соз-
дадените  услови за други форми на згрижување и вос-
питание на популацијата деца до 6 години живот.   

Активностите во насока на подобрување на зашти-
тата на децата во 2014 година ќе бидат насочени кон 
остварување на следните основни задачи: 

 - заокружувањето на процесот на децентрализаци-
јата во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку 
соработка со органите на локалната самоуправа, однос-
но со продолжување на давањето поддршка за основа-

ње на општински детски градинки со цел самостојно 
функционирање  на објектите на јавните установи за 
деца кои се лоцирани на нивната општина, како и осно-
вање на нови јавни установи за деца со помал капаци-
тет и усогласен со потребите на општината, давање 
поддршка на општините и општините во градот Скопје 
во создавањето и обезбедувањето на нови или допол-
нителни просторни услови – детски градинки за дава-
ње услуги згрижување и воспитание на деца од преду-
чилишна возраст, давање на препораки и насоки и вос-
поставување на партнерски однос во реализирање на 
развојот на дејноста; 

 -плурализација во дејноста преку функционирање 
на приватниот сектор со основање на нови приватни 
установи за деца како и во рамките на со закон  созда-
дените  услови за  давање можност и на други физички 
и правни лица да вршат одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на децата од предучилишна 
возраст како професионална дејност со посебен акцент 
на: функционирањето на вршењето на одредени работи 
од дејноста на физички лица во давањето услуги чува-
ње и нега на деца од предучилишна возраст (до пет 
деца) во сопствениот дом;  чување и нега на деца од 
страна на физичко лице ангажирано од страна на роди-
тел во домот на родителот (со склучување на договори 
за начинот на вршењето на услугата);  функционирање 
на агенции основани од домашни физички и правни 
лица за давање услуги на повик за чување и нега на де-
ца од предучилишна возраст, од страна на ангажирани 
квалификувани и лиценцирани лица, привлекување на 
инвестиции за изградба на установи за деца - детски 
градинки со создадени стимулативни мерки: намалени  
трошоци за уредување на градежното земјиште од 
95%, продажба на градежно земјиште по почетна цена 
од 1 ЕУР за 1 м2; поволни кредитни линии и суб-
венции за изградба и опремување на установи за деца - 
детски градинки;   

-изградба на нови објекти, доградба, реконструкци-
ја и одржување на објектите во дејноста на заштитата 
на децата, со приоритетно, целосно и рационално иско-
ристување на сите кадровски, просторни и други ре-
сурси како и развој на разни видови програми за деј-
носта со различно траење и цена на чинење; 

-обезбедување на  поквалитетни услуги  во јавните 
детски градинки со воведување  на други програмски 
активности,од областа на културата, издавачката, згри-
жувачката и воспитната дејност, екологијата, умет-
носта, здравиот начин на живот, рекреативни и слобод-
ни активности и спорт, според нови програми; 

- подобрување на финансиската состојба на самох-
раните родители корисници на право на посебен дода-
ток за дете со специфични потреби кое има пречки во 
телесниот или менталниот развој или комбинирани 
пречки во развојот до 26 години живот; 

- со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочи-
натите активности за автоматска обработка на подато-
ци на јавни  установи за деца (детски градинки и цен-
три за ран детски развој) и нивно поврзување со Ми-
нистерството за труд и социјална политика; 

- обезбедување на редовна  и навремена исплата на 
со законот утврдени  парични права за децата. 

      
1. Права за заштита на децата 

 
Правата за заштита на децата како парични надо-

местоци, под услови утврдени со Законот за заштита на 
децата ги обезбедува државата со средства од Буџетот 
на Република Македонија. 

Поголем обем на права од определените права во 
законот може да обезбеди единицата на локалната са-
моуправа /општината, Градот Скопје и општината во 
Градот Скопје/, доколку за тоа обезбеди средства од 
сопствени извори. 
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Паричните надоместоци согласно Законот се оства-
руваат како право на: детски додаток,   посебен дода-
ток, еднократна парична помош за новороденче, парти-
ципација и родителски додаток за дете и истите имаат 
за цел преку обезбедувањето на  материјална помош на 
родителите да им помогнат за издржување, подигање, 
грижа и заштита на детето. 

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 
Република Македонија за 2014 година се предвидува 
парични примања на деца да користат во просек околу 
50.000 деца, како придонес во остварувањето на при-
марната одговорност на родителите во обезбедувањето 
на услови за живот, потребен за развој на детето, од-
носно животен стандард што одговора на неговиот фи-
зички, ментален, душевен, морален и социјален развој. 

а) Детски додаток - е право на детето кое може да 
го  оствари еден од родителите на детето,  државјанин 
на Република Македонија со постојано место на живее-
ње во Републиката, за дете државјанин на Република 
Македонија кое е на редовно школување во Републи-
ката, во зависност од возраста на детето и материјална-
та состојба на семејството како и другите услови ут-
врдени со Законот за заштита на децата. 

Правото на детски додаток во 2014 година се очеку-
ва да го остварат во просек околу 16.000 деца од околу 
7500 корисници-семејства. 

б) Посебен додаток - право на посебен додаток има 
еден од родителите на детето, старател или лице на кое 
со решение на надлежниот центар за социјална работа 
му е доверено детето и живее во семејството со него, 
со постојано место на живеење во Република Македо-
нија, ако е детето државјанин на Република Македони-
ја со постојано место на живеење во Република Маке-
донија до навршени 26 години живот, доколку не е 
институционално згрижено на товар на државата.  

 Правото на посебен  додаток во 2014 година се 
очекува да го остварат околу 7350 деца од околу 7050-
семејства.   

в) Еднократна парична помош за новороденче - се 
обезбедува на семејството  за прво новородено дете на 
мајката. Право на користење на  еднократна парична 
помош за  новороденче има еден од родителите, држав-
јанин на Република Македонија со постојано место на 
живеење во Република Македонија за дете родено на 
територијата на Република Македонија. 

Во 2014 година се предвидува правото на еднократ-
на парична помош за новороденче да се оствари за око-
лу 9.100 деца од околу 8800семејства. 

г) Партиципација - во зависност од материјалната 
состојба на семејството се обезбедува партиципација 
во трошоците за згрижување и воспитание во јавна ус-
танова за деца-детска градинка. Партиципацијата ќе се 
обезбедува во цената на услугата по дете што ја плаќа 
родителот. 

 Во 2014 година се предвидува остварување на пра-
вото на партиципација.  

д) Родителски додаток за дете - е право кое го ос-
тварува мајка за своето трето живо дете и која е држав-
јанин на Република Македонија со постојано место на 
живеење во Република Македонија последните три го-
дини пред поднесување на барањето согласно условите 
утврдени во Законот и подзаконските акти.  

Родителски додаток за дете /за трето и четврто 
дете/ и во 2014 година ќе продолжи да се обезбедува и 
за децата за кои е остварено/стекнато ова право. 

Во 2014 година се предвидува правото на родител-
ски додаток за дете да се оствари/продолжи за околу  
17000 деца. 

2. Облици на заштита на децата 
 
 а) Згрижување и воспитание на децата од предучи-

лишна возраст - како дејност се организира за згрижу-
вање, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, 
спортско-рекреативни, културно-забавни активности, 
мерки и активности за подобрување и зачувување на 
здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емо-
ционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот раз-
вој на детето до 6 години живот, односно до вклучува-
ње во основното образование и се обезбедува и оства-
рува во детска градинка.  

Дејноста се остварува и во центри за ран детски 
развој, кои спроведуваат програма за рано учење и раз-
вој на деца од предучилишна возраст од три до шест 
години, односно до поаѓање во основно училиште. 

Одредени работи од дејноста  згрижување и воспи-
тание на деца, можат да вршат и правни и физички 
лица.  

Дејноста на детските градинки ќе се остварува пре-
ку организирање и спроведување на програми кои спо-
ред времетраењето на програмата се програми за: це-
лодневен престој, полудневен престој, скратени прог-
рами, пилот програми, програма за продолжен престој, 
вонинституционални форми на активности со деца, а 
во центрите за ран детски развој  според времетраење-
то ќе се организираат и спроведуваат скратени програ-
ми за деца од 3 до 6 години во траење од три часа 
дневно, со флексибилно работно време според потре-
бите на родителите и заедницата. 

Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат 
советувалишта за деца и родители, во функција на со-
цијализација на децата и рано откривање на пречки и 
проблеми во раниот детски развој како и пружање по-
мош на родителите.   

 
Мрежа на установи за децата 

  
Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-

чилишна возраст на почетокот на 2014 година ќе се ос-
тварува во  вкупно 56 јавни установи за деца - детски 
градинки распоредени во 45 општини во  182  објекти. 
Покрај тоа во 19 села односно населени места и во че-
тири општини ќе функционираат групи за згрижување 
на деца во други просторни услови и тоа: во состав на 
детската градинка „7 Септември”- Пехчево во селата 
Робово, Умлена и Чифлик; во состав на детската гра-
динка „Гоце Делчев” – Виница во с.Блатец и во с. Тр-
сино;  во состав на детската градинка „Естреја Овадија 
Мара” – Битола  во селата Бистрица, Кравари и Куку-
речани; во состав на детската градинка „8 Март”- Кисе-
ла Вода  во општина Зелениково; во состав на детската 
градинка „Ацо Караманов”- Радовиш во с. Воиславци и 
с Калуѓерица.; во состав на детската градинка „Ка-
линка”- Валандово во Пирава и Јосифово; во состав на 
детската градинка „Коста – Поп Ристов Делчев” – Бог-
данци  во  општина  Нов Дојран;  во состав на детската 
градинка „Младост” Тетово во Нераште; во состав на 
детската градинка „Наша Иднина“ Прилеп во с.Топол-
чани (општина Прилеп), во состав на детската градин-
ка „11 Септември“ Ресен во с.Јанковец (општина Ре-
сен); во состав на детска градинка „Фемо Кулаков“-Не-
готино во с.Криволак, во с. Тремник и во с.Пепелиште  
(општина Неготино), во состав на детска градинка  
„Павлина Велјанова“-Кочани во с.Бели (општина Ко-
чани), во состав на детска градинка „Детелинка“ –Кри-
ва Паланка во с.Ранковце (општина Ранковце), во сос-
тав на детска градинка „Младост“-Тетово во  с.Богови-
ње (општина Боговиње).  
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Во текот на 2014 година, како резултат на исполне-
тите услови со Законот и со Правилникот за стандарди-
те и нормативите за вршење на дејноста на детска гра-
динка, ќе се зголеми бројот на јавни детски градинки.   

Во 2014 година во системот на заштита на децата ќе 
се зголеми бројот на приватни детски градинки како 
резултат и на создадените пакет мерки за привлекува-
ње на инвестиции за изградба на установи за деца – 
детски градинки и можноста за јавно-приватно пар-
тнерство.  

Заложбите на Владата на Република Македонија за 
подобрување на бизнис климата како и заложбите за 
активни мерки за вработување, придонесоа да се зголе-
ми интересот за згрижување на децата во детските гра-
динки. Со ваквата определба на Владата на Република 
Македонија, во одделни региони веќе се чувствуваат 
резултати односно зголемен интерес за згрижување и 
воспитание на деца од предучилишна возраст во дет-
ски градинки. Се очекува ваквата тенденција да про-
должи и во 2014 година. 

Трендот на зголемување на опфатот на децата ќе 
продолжи и во 2014 година со адаптација од страна на 
Министерството за труд и социјална политика на други 
просторни услови (основни училишта и други простор-
ни услови) во детски градинки во рурални средини, 
формирање на групи на деца во други просторни усло-
ви кои би функционирале во состав на постојните оп-
штински јавни установи – детски градинки.  

Во 2014 година максималното подобрување и приб-
лижување на квалитетот на згрижувањето и воспитани-
ето на децата од предучилишна возраст ќе биде и преку 
зголемен опфат на децата, а особено со акцент на деца-
та од 3 до 6 години од руралните средини со отворање 
на групи во други просторни услови и на центри за ран 
детски развој. 

Со цел за поцелосно искористување на капацитети-
те во јавните детски градинки, ќе се  продолжи со обез-
бедувањето престој и исхрана и за деца од над шест го-
дини, односно од поаѓање во основно училиште до де-
сет години возраст. 

Со поддршка на УНИЦЕФ ќе бидат во функција 
Центрите за ран детски развој кои функционираат во 
економски најзагрозените рурални средини.  

Согледувајќи го значењето на раниот детски развој 
на децата особено за децата од ранливите групи на на-
селението, во рамки на Декадата на Ромите, во 20 оп-
штини во Република Македонија и во 2014 година, ќе 
продолжи да се имплементира проектот „Инклузија на 
деца Роми во јавните предучилишни установи”. Фи-
нансирањето на овој проект се реализира со средства 
на Министерството за труд и социјална политика, РЕФ 
(Ромски едукативен фонд) и со средства на ЕЛС. 
 

Вработени во јавните установи за деца-детски  
градинки 

 
Дејноста згрижување и воспитание на деца од пре-

дучилишна возраст ќе ја вршат вработени од следните 
профили: негуватели, воспитувачи, стручни соработни-
ци (виши медицински сестри, социјални работници, 
музички педагози, ликовни педагози, педагози по фи-
зичко воспитание, странски јазик и книжевност), 
стручни работници (педагог, психолог, социјален ра-
ботник, логопед, доктор на медицина и доктор на сто-
матологија, правник, економист, дефектолог/специја-
лен едукатор и рехабилитатор) и други профили на 
вработени (готвачи, пом.готвачи, и др.) и администра-
тивен кадар.  

Во 2014 година се очекува статусната структура на 
вработените во детските градинки, да се подобри како 
и да се продолжи со решавање на статусот на ангажи-

рани лица со договор на дело. Оваа определба треба да 
биде во контекст на имплементацијата на политиката 
на Владата на Република Македонија за преземање на 
дополнителни  мерки и активности за поголема  грижа 
и заштита за најмладата популација, како и определба-
та  за зголемен опфат на деца  со  крајна цел  за усогла-
сеност на семејните и работните обврски на родите-
лите.  

Во функција на подигнување на квалитетот на ус-
лугите, ќе продолжи да се врши лиценцирање на струч-
ниот кадар и на раководниот кадар, а ќе се организира-
ат и обуки за вработените за прашања кои се во фун-
кција на поквалитетна заштита на децата. 
 

Изградба, опремување и одржување на објектите  
за заштита на децата 

 
Проширувањето на мрежата на јавните установи за 

деца - детски градинки во 2014 година ќе се реализира 
согласно со Програма која ќе ги опфати приоритетите 
за изградба, доградба и реконструкција на простор на-
менет за згрижување и воспитание на децата од преду-
чилишна возраст. Се предвидува акцент да се стави на 
руралните населби, но и во општини каде капацитетите 
се под потребите на родителите и децата за овој вид на 
заштита во функција на поцелосен опфат на оваа попу-
лација деца од предучилишна возраст, со посебен ак-
цент на опфатот на генерацијата деца од пет до шест 
години живот. 

Проширувањето на мрежата на јавните детски гра-
динки ќе се поддржи од страна на Министерството за 
труд и социјална политика со процесот на преадапта-
ција на слободни простории во детски градинки во ру-
рални средини и групи/објекти во други просторни ус-
лови.   

Во рамки на расположливите материјални можнос-
ти во дел од постојните детски градинки ќе се интерве-
нира со проширување на капацитетите преку доградба 
и адаптација на просторот. 

Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки 
на расположивите средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2014 година со приоритетно извршува-
ње на неопходните работи заради обезбедување на нор-
мално и безбедно функционирање и вршење на дејнос-
та (замена на кровови, поправки на водовод, канализа-
ција и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена 
столарија и термотехничка инсталација). 

 
2.Одмор и рекреација на децата 

 
Во периодот на зимскиот и летниот распуст од 

учебната 2013/2014 година, а во функција на продол-
жување на реализација на новиот пакет на економско – 
социјални мерки за реализација на проектот за корис-
тење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства 
со социјален ризик и деца корисници на посебен дода-
ток ќе се организира во детски одморалишта/туристич-
ки објекти седум дневен одмор на деца од семејства со 
социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и 
слично (до 3000 деца/корисници). 

 
3. Други облици на заштита на децата 

 
Во рамките на системот на заштитата на децата ќе 

се спроведуваат и други програмски активности со кој 
се унапредува дејноста, меѓу кои се: 

- Спроведување на проекти за деца со пречки во те-
лесниот и интелектуалниот развој;      - Спроведување 
на проекти, програми и едукација на стручниот и друг 
кадар; 
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- Програмски активности за оспособување на згри-
жувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг ка-
дар со најновите современи сознанија во работите кои 
ги вршат овие вработени и согласно закон (професио-
нален развој на кадрите); 

- Програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал. 
 

II. Финансирање на заштитата на децата 
 
Програмата за развој на заштитата на децата  за  

2014 година ќе се реализира со средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2014 година од Раздел 15001 
Министерство за труд и социјална политика и тоа:   

1. Програма 3 Детска заштита  со средства од 55. 
125.000 денари, од кои 36.425.000 денари буџетски 
средства и 18.700.000 денари  средства од самофинан-
сирачки активности и истата се однесува на : 

- Потпрограмата 30 Установи за детска заштита со 
23.363.000 денари, од кои 4.663.000 денари се буџетски 
средства и 18.700.000 денари средства од самофинан-
сирачки активности 

- Потпрограмата 3А Изградба, опремување и од-
ржување на објектите за детска заштита со  31.762.000 
денари. 

           
Финансиските средства  обезбедени со Потпрогра-

мата 30 ќе бидат наменети за:  
а) Расходна категорија 40 - Плати и надоместоци за 

вработените во установите за детска заштита како и за  
б) Расходна категорија 42- Стоки и услуги 
в) Расходна категорија 46- Субвенции и трансвери 
 
Финансиските средства обезбедени со Потпрогра-

мата 3А ќе бидат наменети за: 
а) градежни објекти ................... 20.402.000 денари и  
б) купување на опрема и машини…….11.360.000 денари.    
 
Финансирањето на функцијата на установите за 

детска заштита ќе се обезбедува и со средствата кои се 
наменети за блок дотации  за делегирани надлежности 
на општините за детската заштита и тоа: 

- Блок  дотации………………..1.122.536.000 денари. 
 
2. Од Програма 5  Надоместоци и права од социјал-

ната област или  
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита 

со .......................... 1.917.637.000 денари  ќе бидат наме-
нети за исплата на утврдените парични права со Зако-
нот за заштита на децата (детски додаток, посебен до-
даток, еднократна парична помош за новороденче, пар-
тиципација и родителски додаток за дете) како и за ре-
ализација на проектот за користење услуга за одмор и 
рекреација на деца од семејства со социјален ризик и 
деца корисници на посебен додаток. 

Распределбата на средствата за секое од овие права 
ќе биде во рамки на расположивите средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2014 година, но истите 
нема во целост да ги задоволат вкупните потреби за со 
законот утврдените парични права. Во 2014 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на оства-
рени права од 2013 година. 

 
III. Мерки и активности за развој на заштитата  

на децата 
 
За остварување на основните цели и задачи утврде-

ни во оваа програма ќе се преземат следните мерки и 
активности: 

1. Имплементирање на новиот концепт на дограде-
ниот систем на заштита на децата, особено во делот за 
организацијата и начинот на обезбедување на услови за 
заштита на децата, како дејност од јавен интерес во 

современи услови и со признавање на плурални односи 
во вршењето на дејноста; доследно респектирање на 
правата на децата, на обврските на родителите и на ло-
калната и државната власт во однос на семејството и на 
заштитата на децата; заштитата на децата како органи-
зирана дејност заснована на правата на децата да се ос-
тварува преку грижа и заштита на децата, нивниот ран 
развој и запознавање со современи концепти на поди-
гање на нивото и квалитетот на развој и на можностите 
и условите кои им се обезбедуваат на децата; зајакну-
вање на стручните тимови; формирање на советува-
лишта за деца и родители; професионално усовршува-
ње на кадарот; лиценцирање; зајакнување на контрол-
ните механизми во државата и општината за спречува-
ње на секакви злоупотреби на деца и институционално 
јакнење на инспекциите, стручниот надзор и контрола; 
поврзување на заштитата на децата во информатички 
систем кој би продуцирал дневни извештаи за бројната 
состојба и за потребите на децата, како и други подато-
ци преку кои би се реализирале целите во овој домен 
во установите и другите облици на заштита на децата; 
создавање на пазарни можности и поттикнување на по-
веќе учесници да се јавуваат во обезбедување на услу-
ги за децата; 

2. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје  при имплементацијата на процесот за децен-
трализација, а со општините во кои не се изградени об-
јекти - детски градинки, ќе продолжи да се дава под-
дршка за остварување за организирано згрижување и 
воспитание на деца во други просторни услови давање 
поддршка на општините и општините во градот Скопје 
во создавањето и обезбедувањето на нови или допол-
нителни  просторни услови – детски градинки за дава-
ње услуги згрижување и воспитание на деца од преду-
чилишна возраст;  

3. Реализација на програма за седум дневен одмор 
на деца од семејства со социјален ризик, деца корисни-
ци на посебен додаток и слично (до 3000 деца/корисни-
ци во периодот на зимскиот и летниот  распуст од 
учебната 2013/2014 година); 

4. Спроведување кампања за подобрување на ставот 
на родителите кон предучилишното воспитание и сфа-
ќање на неговото значење за развојот на децата од оваа  
возраст; 

5. Зголемување на фондот на логички игри и сложу-
валки во јавните детски градинки согласно Акциониот  
план  за набавка на логички игри и сложувалки за јав-
ните детски градинки  во 2014 година; 

6. Поцелосно искористување на расположивите ка-
пацитети со промовирање на скратени програми  за де-
цата од недоволно развиени подрачја и региони, со  
што ќе  се реализира принципот на достапност и пра-
вичност на јавната услуга. Доколку родителите иска-
жат потреба за згрижување на децата во втора смена и 
во сабота,  Министерството ќе даде поддршка на ЕЛС 
во поширока реализација на таквата определба;   

7. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор), 
спроведување и следење на остварувањето на Законот,  
како и мониторинг и евалуација  на преземените актив-
ности;           

8. Обезбедување на редовна исплата на паричните 
примања на децата и 

9. Донесување на Одлука за начинот на наплата на 
износот за “Детска недела” за 2014 година. 

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

 
Бр. 41-10526/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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137. 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 

ГОДИНА 
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12. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
    Бр. 41-10544/1-13                                                                                       Заменик на претседателот  
8 јануари 2014 година                                                                                                             на Владата на Република  
           Скопје                                                                                                    Македонија, 

                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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138. 
Врз основа на член 7 став 5 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013 и 164/2013), Владата 
на Република Македонија, на седница, одржана на 
8.01.2014 година донесе 

    
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО 
И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕ-
ЧОТ ПОД  ЗАШТИТА  ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА  

2014 ГОДИНА 
 
I 

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на ак-
тивностите кои ќе се финансираат со средствата од Бу-
џетот на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/2013), извршителите на работата, изворот и из-
носот на средствата, како и начинот на користење на 
средствата за развој и унапредување на ловството и за 
одгледување и заштита на дивечот под заштита во реп-
роцентрите за 2014 година.  

 
II 

За извршување на активностите од дел I на оваа 
програма, се предвидени средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година, раздел 14001 - Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумар-
ство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски сред-
ства, во износ од 2.000.000 денари и тоа за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

III 
Финансиските средства од оваа програма ги корис-

тат управувачите на дивечот во државните ловишта. 
 

IV 
Исплатата на средства се врши согласно договорот 

за управување со дивечот во државното ловиште пот-
пишан помеѓу Владата на Република Македонија  и уп-
равувачите на државните ловишта. 

 
V 

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

 
Бр. 41-10551/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

139. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-

вакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012 и 
164/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАР-

СТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
Средствата за финансиска поддршка во рибарство-

то и аквакултурата за 2014 година во вкупен износ од 
90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на 
Република Македонија за 2014 година (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 180/13) 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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

менети за финансиска поддршка во рибарството во из-
нос од 21.600.000,00 ќе се користат за реализација на 
следните активности: 
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(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) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 
1.1. од овој дел се субјекти – регистрирани репроцен-
три за производство на репродуктивен и порибителен 
материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибува-
ат риболовни води со определени видови риби.  

(4) Средствата од став (1)  потточка 1.2. и 1.7. од 
овој дел се наменети за надомест на трошоци за обезбе-
дување на порибителен материјал од пастрмка и крап. 

(5) Корисници на средствата од став (1) на потточка  
1.2. и 1.7. се субјекти – регистрирани репроцентри за 
производство на репродуктивен и порибителен матери-
јал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат рибо-
ловни води со определени видови риби. 

(6) 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. 
(7) 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. 

(8) 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; 
- 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. 
(9) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 

1.4. од овој дел се субјекти – регистрирани репроцен-
три за производство на репродуктивен и порибителен 
материјал.  

(10) 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. 
(11) 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. 

(12) Средствата од став (1)  потточка 1.6. од овој 
дел се наменети за отстранување на мрежи и останат 
рибарски алат од дното на риболовните води, и тоа за: 

- набавка на гориво потребно за отстранување на 
мрежите и 

- изведба на активностите согласно доставена прог-
рама. 

(13) Корисници на средствата од став (1)  потточка 
1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од рибо-
ловните води на кои се изведуваат активностите. 

 
III 

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма на-
менети за финансиска поддршка во аквакултурата во 
вкупен износ 64.400.000,00 денари ќе се користат за: 
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(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) 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 за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот 
текст 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. 

(4) 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 3 места за 
седење, погон 4x4, отворен товарен простор на 4 тр-
кала, , носивост најмалку 1000 кг и сила на моторот  до 
140 кc,  

- товарно моторно возило за транспорт на жива ри-
ба со носивост до 10 000 кг, 

- цистерна до 2 тони вода, опрема за додавање на 
кислород во гасна состојба или течен кислород- распр-
скувачи, манометри, челиќни боци за складирање на 
кислородот или ( специјализирано комплетно опреме-
но 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 
(7) 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. 

(8) 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. 
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(9) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел 
за порибителен материјал од домашно производство се 
наменети за чување на матици и набавка на порибите-
лен материјал од видовите охридска речна и виножит-
на пастрмка, поточна златовчица, крап, амур, толстоло-
бик и сом.  

(10) Висината на вредноста на поддршката од став 
(1) потточка 2.2. за од овој дел изнесува 600,00 денари 
по матица за не повеќе од 700 броја обележани полово 
зрели матици по одделен вид риба  за видовите охрид-
ска, речна и виножитна пастрмка и поточна златов-
чица, за не повеќе од 300 броја од видот крап и  за не 
повеќе од 50 броја од видовите амур, сом и толстоло-
бик. 

(11) 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 2013 - декем-
ври 2014 година од видот риба за која поседуваат доз-
вола за производство на порибителен материјал за соп-
ствено насадување на рибникот и субјекти кои се ре-
гистрирани за дејност аквакултура и се запишани во 
регистарот на одгледувачи на риби што се води во Ми-
нистерството и имаат купено подмладок од субјекти 
кои поседуваат дозвола за производство на порибите-
лен материјал од рибник наменет за промет. 

(12) Висината на вредноста на поддршката намене-
та за купен подмладок изнесува 40% од просечната па-
зарна цена на набавениот подмладок утврдeна од Ми-
нистерството на предлог на овластените установи од 
областа на рибарството без разлика на набавната (фак-
турната) вредност на подмладокот. 

(13) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел 
наменети за произведена и продадена риба во периодот 
од 01 декември 2013 година до 31 ноември 2014 година.  

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.3. од овој дел се се субјекти кои се регистрирани за 
дејност аквакултура и се запишани во регистарот на 
одгледувачи на риби што се води во Министерството и  
немаат увезено порибителен материјал и жива риба во 
периодот декември 2013 - декември 2014 година од ви-
дот риба за која ја бараат финансиската поддршка.  

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

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет до 25.000 килограми - 100 %  од 20,00 денaри, 

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет од 25.000 до 50.000 килограми - 75 %  од 20,00 
денaри, 

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет од 50.000 до 100.000 килограми -  50 %  од 
20,00 денaри и  

- за произведена риба во рибник со проектиран ка-
пацитет со над 100.000 килограми. производство 25 % 
од 20 денари.  

(16) Висината на вредноста на поддршката за ки-
лограм произведена и продадена риба од автохтоните 
видови риба - речна пастрмка и охридска пастрмка ќе 
изнесува 20,00 денари по килограм, а за видовите вино-
житна пастрмка, поточна златовчица, крап амур, сом и 
толстолобик 10,00 денари по килограм. 

(17) Субјектите кои поднесуваат барања за користе-
ње на средства од овој дел  можат да користат средства 
најмногу од две потточки и тоа по основ на потточка 
2.1. и една од потточките 2.2 и 2.3 од оваа програма.  

 
IV 

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-
менети за техничка помош во вкупен износ  800.000, 00 
денари, ќе се користат за реализација на следните ак-
тивности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Средствата од од став (1) на овој дел се намене-

ти за финансирање на мерки кои се однесуваат на под-
готвителни, административни и технички активности и 
активности за следење, размена на информации, про-
ценка и ревизија  во областа на рибарството и аквакул-
турата. 

(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. 

 
V 

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во из-
нос од  2.000.000,00 денари за развојни, истражувачки и 
апликативни пилот проекти особено  се наменети за: 

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

производи од риби  и др. 
(2) 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.  

(3) 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. 

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

(5) 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.   

 
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: 
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(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) Барањата за користење на средства од дел II 
потточка 1.1.,  1.2, 1.6. и 1.7., дел IV став (1), дел V став 
(1) и дел VI став (2) и (3), од оваа програма се поднесу-
ваат до Министерството најдоцна до 10.11.2014 го-
дина, а барањата за користење на средства од дел III 
потточка 2.2. и 2.3. од оваа програма се поднесуваат до 
Агенцијата најдоцна до 10.11.2014 година.  

(2) Барањата за користење на средства од дел II 
потточка 1.3. 1.4. и 1.5. и дел III потточка 2.1 од оваа 
програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на 
рокови утврдени во објавен јавен повик. 

 
VIII 

(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 и за реализирани активности по 
фази. Министерството, договорот го склучува врз ос-
нова на поднесено барање во чиј прилог се доставува 
Програма за порибување на риболовната вода, односно 
Програма за отстранување на мрежи. Програмата осо-
бено содржи предвидени активности поделени во фази, 
временска рамка, како и потребни финансиски сред-
ства за реализација на активностите.  

(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 Записник за извршени активности изготвен од држа-
вен инспектор за земјоделство и изјава за наменско ко-
ристење на средствата од корисникот на средствата за 
предходната фаза. Исплатата на средствата од потточка 
1.6. се врши со известување за склучен договор и из-
вештај за реализирано порибување кое Министерство-
то го доставува до Агенцијата. 

(3) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. 
и 1.7. се врши врз основа на склучен договор за обазбе-
дување на порибителен материјал и изведување на по-
рибување (по предходно одобрена програма за порибу-
вање) и извештај за извршено порибување кои Минис-
терството ги доставува до Агенцијата. 

(4) 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. 

(5) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.6. 
се врши врз основа на известување за склучен договор 
за отстранување на рибарски алат - мрежи (по предход-
но одобрена програма) и извештај за извршено порибу-
вање кое Министерството го доставува до Агенцијата. 

(6) Исплатата на средствата од дел III  потточка 2.2. 
и 2.3. од оваа програма се врши врз основа на доставе-
но барање со потребна документација. Агенцијата ја 
утврдува 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 15.12.2014 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 15.12.2014 
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) 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 Програ-
мата. 

(11) Висината на финансиската поддршка по корис-
ник за дел II точка 1 потточка 1.1. и дел V од оваа прог-
рама се определува во зависност од планираната коли-
чина порибителен материјал наменет за порибување и 
во зависност од течничките потреби за реализација на 
пилот проектот. 

(12) 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 исплата на 
средства, доставени од Министерството до Агенцијата 
најдоцна до 15.12.2014 година. 

 
IX 

Исплата на средствата од оваа програма по корис-
ници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро 
сметки на барателите најдоцна до 30.06.2015 година. 

 
Х 

Средствата предвидени со оваа програма се непов-
ратни. 

 
ХI 

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

 
Бр. 41-10552/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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140. 
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 8.1.2014 
година, донесе         

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2014 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за реализација на оваа Програма во 
2014 година во износ од 98.452.000,00 денари, обезбе-
дени со Буџетот на Република Македонија за 2014 го-
дина (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/13), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки 
работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се корис-
тат за следните намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II 
Средствата од Дел I точка 1 од оваа програма во из-

нос од 86.402.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

нос од 5.995.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

нос од 3.570.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V 

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

нос од 2.450.000,00 денари ќе се користат за следните 

намени: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 41-10553/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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141. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

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

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ  НА РЕЗИ-
ДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБ-
ЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ  ПРОСТОРИИ НА ОРГА-
НИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2014 ГОДИНА  

 
I. 

Со оваа програма се определуваат активностите 
што ќе се преземат, висината на средствата на репре-
зентативните  и резиденцијалните објекти и службени-
те згради и службените простории кои што подлежат  
на инвестиционо одржување. 

Средствата за реализација на Програмата за инвес-
тиционо одржување на  репрезентативните и рези-
денцијалните објекти и службените простории на орга-
ните на државната управа ќе се користат за: 

1. Подобрување на безбедносните услови во дел од 
објектите за репрезентација. 

2. Подобрување на работните услови и реконструк-
ција на кровната покривка на објектот  Билјана – Гори-
ца Охрид. 

 
II 

Средства за извршување на мерките и активностите 
од дел I  на оваа програма се обезбедени  од следните 
извори: 

1. Буџет на Република Македонија за 2014 година, 
солгасно со Раздел 040.02, Потпрограма  1А – Рекон-
струкција на згради на владини органи 

- ставка 481 – Градежни објекти           6.000.000,00 
 

III 
Средства од дел II на оваа програма ќе се користат 

за следните намени: 
  

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 
А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И 

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 
1. Изработка на противпожарна изолација околу ре-

зиденцијалните објекти Вила Водно 2 и Вила Водно 3                                 
3.500.000,00 

2. Реконструкција на кровна покривка за објектот 
Билјана Горица Охрид              2.500.000,00 

 
ВКУПНО 481:               6.000.000,00 
 

IV 
За спроведување на оваа програма се грижи Служ-

бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
V 

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

 
Бр. 41-10595/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

142. 
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 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 го-
дина, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, 
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА 
МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за поддршка на претприемништвото, конкурентнос-
та и иновативноста на малите и средни  претпријатија 
(во понатамошниот текст МСП) во вкупен износ од 
3.900.000,00 (три милиони и деветстотини илјади) де-
нари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија 
за 2014 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 
40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија (во понатамошниот текст 
АППРМ), ставка 464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се корис-
тат за  следниве намени: 

1. Ваучерски систем на советување 
Имплементација на ваучерски систем за советување 

за советодавни услуги кај 30 клиенти со цел давање 
поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на по-
стоечките мали и средни претпријатија и основање на 
нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за 
советување како инструмент за подобрување на рабо-
тењето на секторот на МСП, оддржување на web стра-
ната за консултанти. Реализацијата на оваа активност 
ќе се одвива преку организациите за деловна под-
дршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
заците за деловна поддршка на претприемништвото, 
како и повик до малите и средни претпријатија за апли-
цирање на оваа програмска активност. 

900.000 денари 
 
2. Инфо пулт - проект во соработка со регионал-

ните центри 
Поддршка на деловните центри во активностите 

поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на 
центри и имплементација на програми за помош, ин-
формирање и советување на мали и средни претприја-
тија, со цел давање на информативна, промотивна, со-
ветодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и по-
тенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовра-
ботат, како и дистрибуција на релевантни и корисни 
информации за МСП и потенцијалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
заците за деловна поддршка на претприемништвото за 
реализирање на оваа програмска активност.  

300.000 денари 
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3. Претприемачко образование  

Реализирање на пет работилници за промоција на 

претприемништвото и подигање на свеста за претпри-

емништвото кај младите луѓе (150 учесници - студенти 

и ученици), како и развој на претприемничкиот дух и 

култура потребни за отворање на сопствен бизнис. 

300.000 денари 

 

4. Организирање на обуки за подготовка на биз-

нис план 

Организирање на најмалку десет обуки (со вкупен 

опфат од 300 учесника) на различни теми за подготов-

ка на бизнис план, наменети за учесниците вклучени во 

проектот “Натпревар за бизнис план“. 

300.000 денари 

5. Организирање на обука за наставници/профе-

сори кои го предаваат предметот претприемништво 

и бизнис 

Организирање на две еднодневни обуки за најмалку 

100 професори од средните училишта и од факултетите 

кои го предаваат предметот претприемништво и биз-

нис, со цел зголемување нивните капацитети за најно-

вите претприемачки трендови,  проширување на нив-

ните знаења и здобивање со нови вештини поврзани со 

претприемачкото учење. 

300.000 денари 

 

6. Организирање на обука за студенти за подго-

товка на апликации за конкурирање за работа 

Организирање на пет обуки за студенти (со вкупен 

опфат од 150 учесници) за аплицирање за работа – под-

готовка на резиме и мотивациско писмо, однесување за 

време на интервју, како и информирање за документи-

те потребни при аплицирање за работа, а со цел поди-

гање на свеста на младите луѓе за полесно пристапува-

ње кон пазарот на трудот. 

300.000 денари 

 

7. Кофинансирање на Европска недела на МСП 

Поддршка при организирање на Европска недела на 

МСП со цел зголемување на мотивираноста и партици-

пација на малите и средни претпријатија, младите и по-

тенцијалните претприемачи. 

150.000 денари 

 

8. Промоција на доживотното учење 

Организирање на две работилници за најмалку 50 

невработени лица, врз основа на барањата на пазарот 

на трудот и промоција на концептот за доживотно 

учење, како и организирање на тркалезна маса со прет-

ставници од релевантните институции (Министерство-

то за образование и наука, Агенцијата за вработување 

на РМ, Центарот за образование на возрасни, Центарот 

за средно стручно образование, и Работничкиот уни-

верзитет “Кочо Рацин“ Скопје) со цел истакнување на 

важноста за доживотно учење и дефинирање на акцис-

ки план за идна промоција и дисеминација на овој 

концепт.  

200.000 денари 

9.Организирање на обука за  локални консул-
танти  

Организирање на тридневна обука за најмалку 25 
локални консултанти за здобивање на дополнителни 
знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпри-
јатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на 
домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните 
анализи за потребите од обуки кај малите и средните 
претпријатија изработени во регионов и во Република 
Македонија.  

250.000 денари 
 
10. Организирање на обуки за малите и средните 

претпријатија 
Организирање на пет еднодневни обуки за малите и 

средните претпријатија со вкупен опфат од 150 учес-
ници, со цел подигање на конкурентноста и капаците-
тите на вработените во приватниот сектор, како и по-
добрување на соработката помеѓу претпријатијата и да-
вателите на услуги. Обуките ќе се организираат во со-
работка со Стопанските комори во Република Македо-
нија.  

300.000 денари 
 

11. Подготовка на годишен извештај - Опсерва-
торија за МСП 

Подготовка на годишен извештај за состојбата кај 
малите и средните претпријатија и трендовите на овој 
сектор во 2013 година. Извештајот опфаќа споредба на 
бројот на малите и средните претпријатија, нивното 
учество во бруто домашниот производ, во извозот, итн.   

200.000 денари 
 

12. Кофинансирање на донаторски проекти 

Подобрување на продуктивноста на малите и сред-

ните претпријатија преку учество на донаторски про-

екти. Учество и ко-финансирање на активности поврза-

ни со веќе постоечките проекти во Агенцијата (проек-

тите Фино и Вибе финансирани од страна на ЕУ), како 

и можноста за ко-финансирање на други потенцијални 

проекти, односно учество на АППРМ во Асоцијацијата 

на Агенции за развој на мали и средни претпријатија за 

Југоисточна Европа. 

400.000 денари 

 

Член  3 

Агенцијата за поддршка на претприемништво на 

Република Македонија, заклучно со 31.01.2015 година 

до Владата на Република Македонија ќе достави из-

вештај со финансиски показатели за реализација на 

оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите 

резултати како и образложението за евентуални отста-

пувања од планираните активности. 

 
Член  4 

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

 
Бр. 41-10628/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член  218 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија бр. 87/2008, 
06/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012 и 23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 8.01.2014 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
I 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за извршување на работите согласно Законот за водите од член 212 и тоа 
за: управување и развој на водните ресурси и надоместување на трошоците за работење на органите на државната управа 
и органите и организациите кој имаат соодветни надлежности во управувањето со води, изградба на нови и одржување и 
унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти, изградба на нови и одржување и унапредување на постојните 
хидромелиоративните системи и хидросистеми, одржување и заштита на природните езера, одржување на водотеци, из-
градба и одржување на објекти за регулација на водотеци, заштита од штетните дејства на водите вон населени места, под-
готовка на планови за одбрана од поплави и замрзнување, планови за заштита од ерозија и порои, подготовка на соодвет-
ни планови за заштита од други штетни дејствија на водите вон населените места, контрола на состојбите и собирање и 
обработка на податоците за резерви на вода и нивно рационално користење ,хидрогеолошки и други истражувања, подго-
товка на и организирање на спроведувањето на програмата за мерки за заштита на водите од загадување, преземање на 
мерки за извршување на определени работи за заштита од загадување, мониторинг и утврдување на состојбата со квалите-
тот и квантитетот на водите и мониторинг на безбедноста на водата за консумирање од страна на човекот, воспоставување 
и одржување на заштитни зони и изградба на одржување на објекти за заштита на водите од загадување.  

 
II 

Средствата за извршување на работите наведени во глава I на оваа програма, од член 206, член 213 , член 
214 и член 215  согласно Законот за водите ќе се остварат од следните извори: 

 
 

 

143. 
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     Критериуми за распределба на средствата од точка 1  
се следни: 

A) Подрачје во кое се наоѓа 
- Урбана средина 
- Рурална средина 
 
Б) Досегашен начин на водоснабдување на населе-

нието 
- Од водоводна мрежа 
- Од јавна чешма 
- Од бунари 
- Останато. 
 
В) Финансиско учество на на локална самоуправа и 

јавните комунални претпријатија во изградбата на сис-
темот за водоснабдување. 

      
IV 

Средствата од глава 3 точка 1 ќе се користат врз ос-
нова на доставени барања за финансирања за “Изград-
ба на нови и одржување и унапредување  постојните 
јавни водоснабдителни објекти”. 

Барање може да поднесат единиците на локална са-
моуправа и јавните комунални претпријатија најдоцна 
до 30.03.2014 година. Кон барањето треба да бидат 
доставени следните документи: 

- Дозвола за користење на вода,  
- Основен проект изработен од стручна установа 

или друго правно лице лиценцирано за вршење на та-
ков вид работа. 

- Ревизија на проектот од стручна установа или дру-
го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид 
работа. 

- Решение за одобрен елаборат за заштита на жи-
вотната средина или Студија за оценка на влијанието 
на животната средина. 

 
V 

Средствата од дел 3 точка 2, 3 и 4 ќе се користат за 
потребите на  Министерството за животна средина и 
просторно планирање во согласност со член 212 став 3 
и став 6  од Законот за води и согласно Законот за јав-
ни набавки.  

VI 
За реализација на Програмата за управувањето со 

водите за 2014 година ќе се грижи Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 

 
VII 

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино-
то објавување  во Службен весник на Република Маке-
донија.  

 
Бр. 41-10631/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

144. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012 и 55/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
8.1.2014 година донесе 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Средствата за Програмата за изработка на прос-

торни планови во Република Македонија за 2014 годи-
на се обезбедени во раздел 12101, програма 3, подпрог-

рама 30, категорија 42, ставка 425 договорни услуги, 
утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2014 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 180/2013),во износ од 2.500.000 денари.  

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

2.1. СЕА (стратешка оцена на влијане) за Нацрт 
просторен план за Национален Парк Галичица                                                                  

300.000.00 ден.                  
2.2. СЕА (стратешка оцена на влијание) за Нацрт 

просторен   план за Национален Парк Маврово                                                      
500.000.00 ден.           

2.3. Извештај за спроведување на Просторен план 
на Република Македонија за 2013 година                     

1.200.000.00 ден. 
2.4. Обврски по Договор од  2011 година                                          

500.000.00 ден. 
3. За начинот и динамиката на спроведување на 

Програмата ќе се грижи Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

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

 
Бр. 41-10648/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

145. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за извршу-

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

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗА-
ЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Со оваа програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2014 година, утврдени во разделот 04010- Секре-
таријат за спроведување на Рамковниот договор, пот-
програма К5 – Соодветна и правична застапеност на за-
едниците, кои се наменети за вработување на припад-
ниците на заедниците кај буџетските корисници и 
единките корисници од централна власт. 

Програмата за вработување на припадниците за за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2014 година (во натамошниот текст Програма 
за вработување), заснована според принципот на соод-
ветна и правична застапеност, се состои од следниве 
елементи: 

- Принципи; 
- Цели на програмата за вработување; 
- Планирани вработувања  за 2014 година; 
- Финансиски  импликации. 
Програмата за вработување претставува целокупен 

план на Секретаријатот за спроведување на Рамковни-
от договор при Владата на Република Македонија за 
обезбедување на работни места во поглед на соодвет-
ната и правичната застапеност на етничките заедници.  

 
1. Принципи на Програмата за вработување 
Програмата за вработување е изработена во соглас-

ност со следните принципи: 
- Принцип на единство, според кој политиките за 

соодветна и правична застапеност се вклучени во еден 
документ со цел да се обезбеди ефикасност, а за отста-
пувањата е потребна образложена  одлука;  
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- Принцип на годишно поднесување за да се обезбе-
ди совпаѓање со буџетските барања; 

- Принцип на транспарентност, соработка со други-
те институции кои директно или индиректно се поврза-
ни со реализирање на Програмата за вработување на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија за 2014 година. 

 
2. Цели на Програмата за вработување: 
- Определување на целите за имплементација на со-

одветната и правичната застапеност на заедниците кои 
не се мнозинство во Република Македонија; 

- Подржување на мониторингот и оценувањето на 
напредокот во имплементацијата на соодветната и пра-
вичната застапеност; 

- Зголемена посветеност кон соодветната и правич-
ната застапеност во јавниот сектор; 

- Обезбедување транспарентност во имплементаци-
јата на начелото на соодветна и правична застапеност. 

 
3. Планирани вработувања  за 2014 година 
За 2014 година планирани се вкупно 400 нови вра-

ботувања на државни службеници, припадници на ет-
ничките заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија со што и понатаму ќе се подобри соодвет-
ната и правичната застапеност на заедниците .  

При утврдување на идните нови вработувања Сек-
ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ја 
има во предвид: 

- Правичната застапеност на етничките заедници 
според образование, звање, полова структура и етничка 
припадност  во институциите; 

- Слободните работни места според образование, 
звање, полова структура и етничка припадност. 

При тоа  земени се  во предвид: 
- слободните работни места според пензионирање; 
- слободните работни места предвидени засновувај-

ќи се на искуството од претходните години; 
- слободните работни места – нови работни места 

потребни од функционални причини. 
Огласите за вработување на припадниците на заед-

ниците кои не се мнозинство во Република Македонија 
за 2014 година, Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор ќе ги објави и реализира перио-
дично односно во неколку фази согласно реалните и 
утврдените потреби за вработување на државни служ-
беници – припадници на етнички заедници. 

 
4. Фискални Импликации 
За реализација на Програмата за вработување Сек-

ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор  
има планирано  средства во Буџетот за 2014 година во 
износ од 45.000.000 денари. 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор и во 2014 година ќе продолжи со распоредување-
то на вработените државни службеници  како и на оние 
кое се планираат да бидат вработени во Секретарија-
тот, согласно Програмата за вработување за 2014 го-
дина. 

Програмата за вработување влегува  во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија’’. 

 
Бр. 41-10671/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

146. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/2010 и 135/2011), а во врска со 
член 20 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2014 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.180/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа Програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на  Република Македони-
ја за 2014 година, Раздел 04010 - Секретаријат за спро-
ведување на Рамковниот договор на Влада на Републи-
ка Македонија, програма 2, потпрограма 21, ставка 463 
- Трансфери до невладини организации кои се намене-
ти за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, во вкупен износ од 10 000 
000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-
ристат за финансирање  на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, преку грантови за програ-
ми (проекти) во следниве приоритетни цели: 

- проекти наменети за градење доверба меѓу раз-
личните етнички заедници; 

- проекти наменети за промоција на успешен сожи-
вот кај различните етнички заедници; 

- проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката соработка во областа на културата, спортот и об-
разованието; 

- проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката толеранција; 

- проекти наменети за унапредување на имплемен-
тацијата на Охридскиот рамковен договор; 

- проекти наменети за анализа и мониторинг на им-
плементацијата на Охридскиот рамковен договор. 

3. За реализација на оваа програма се грижи Секре-
таријатот за спроведување на Рамковниот договор на 
Владата на Република Македонија. 

4. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат 
доделени средства согласно Програмата, по завршува-
њето на своите програмски активности ќе достават из-
вештај за користењето на средствата до Секретаријат 
за спроведување на Рамковниот договор на Владата на 
Република Македонија, најдоцна до 31.01.2015 година. 

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 
договор на Владата на Република Македонија ќе дос-
тави Извештај за реализација на Програмата до Влада-
та на Република Македонија со финансиски показатели 
и образложение на постигнатите резултати, до 
28.2.2015 година. 

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

 
Бр. 41-10672/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

147. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите  („Службен весник на Република 
Македонија” бр.2/2006, 57/2010 и 170/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.1.2014 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ИЗГРАДБА, РЕКОН-
СТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ  И ОП-
РЕМУВАЊЕ НА  КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И 
ВОСПИТНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2014  

ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се уредува  финансирањето на из-

градба, реконструкција, одржување на објектите  и оп-
ремување на  казнено - поправните и воспитно - 
поправните  установи, вкупните средства потребни за 
извршување на програмата во целина и изворот на 
средствата. 
 

II 
Во текот на 2014 година планирано е да се реализи-

раат инвестициони активности во вкупен износ од 
209.720.000,00 денари, кои се обезбедени  од  Буџетот  
на   Република  Македонија за 2014 година , од кои бу-
џетски средства во износ од  31.600.000,00 денари и 
средства од Заемот од Банката за развој на Совет на Ев-
ропа во износ од 178.120.000,00 денари. 
 

III 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И ИЗВЕДБА НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВКУПНО 
СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ОД 209.720.000 ДЕНАРИ ОД 
ЗАЕМОТ И ОД БУЏЕТСКО  УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ 

КПД ИДРИЗОВО  
Изведба на градежни работи и надзор над изведбата 

на градежните работи.   
ВПД ТЕТОВО  
Изведба на градежни работи и надзор над изведбата 

на градежните работи.   
ЗАТВОР СКОПЈЕ  
Изработка на проектна документација за изградба и 

реконструкција  на објектите во комплексот на устано-
вата Затвор Скопје и стручна ревизија на основните 
проекти, изведба на градежни работи и надзор над из-
ведбата на градежните работи.  

ЗАТВОР КУМАНОВО  
Набавка на возило за потребите на затворот и под-

мирување на обврските произлезени од  изведбата  на  
градежните работи  и  надзор  над изведбата на градеж-
ните  работи. 
 

IV 
За реализација на оваа програма ќе се користат 

средства обезбедени со Буџетот на Република Македо-
нија за 2014 година,  Раздел 07002 -  Управа за извршу-
вање на санкциите, сметка 637, Програма 3 - казнено  
поправни установи, Капитална потпрограма 3Б - ре-
форми на казнено - поправните установи, категорија 48 
- Капитални расходи , ставка 480 - Купување на опрема 
и машини во износ од 1 080 000,00 ден., ставка 481 - 
Градежни објекти во износ од 30 021 000,00 денари, 
ставка 486 – Купување на возила во износ од 499 
000,00 денари,  и од заемот сметка 786 Програма 3 -  
казнено поправни установи, Капитална потпрограма 3Б 
- реформи на казнено - поправните установи, категори-
ја 48 - Капитални расходи, ставка 480- Купување на оп-
рема и машини во износ од 6 000 000  денари, ставка 
481 - Градежни објекти во износ од 169 352 000,00 де-
нари, ставка 486 – Купување на возила во износ од   2 
768 000,00 денари. 
 

V 
За извршувањето на оваа програма се изготвува из-

вештај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Управата за извршување на санкциите.  

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-10716/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

148. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од 

Законот за здравствена заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 
и 164/2013), Владата на Република Македонија на сед-
ницата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, 
ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕ-
ЌЕР  И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА  

НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
Во Република Македонија Diabetes mellitus претста-

вува едно од почестите за-болувања и се јавува кај око-
лу 6% од населението.  

1. Diabetes mellitus - тип 1 Овој вид на дијабетес е 
болест на младата попула-ција (деца, адолесценти и 
возрасни) застапен кај 2200 лица од кои на инсулинска 
пумпа се 110 пациенти.  

2. Diabetes mellitus - тип 2 опфаќа 90% од сите слу-
чаи од кои 90% се на инсу-линска терапија, а останати-
те користат таблетарна терапија. Просечна дневна доза 
на инсулин е околу 40 IE (интернационални единици). 

 
1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
  
Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес 

(вкупно 37), кои се во состав на Клиничките и Општи-
те болници и Здравствените домови. 

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 
инсулинска терапија во моментов во Република Макед-
нонија е 36 230 од кои 2230 се лица со тип 1 дијабетес 
и околу 34000 со тип 2. Овој број секоја година расте. 
Согласно податоците од Интернационалната Дијабето-
лошка Федерација и податоците од Националниот ре-
гистар за дијабетес на Република Македонија инци-
денцата на оваа болест оваа година е 6,9 %, а вкупниот 
број на заболени и дијагностицирани лица со дијабетес 
е 119.200.  

 
2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 

СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА  
НАБАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Во текот на месец октомври 2012 се спроведе дво-

годишна јавна набавка на инсулин, глукагон, инсулин-
ски игли, ленти за мерење шеќер, потрошен материјал 
за инсулински пумпи. Се потпишаа рамковни спогодби 
за двогодишна набавка на истите. Снабденоста со ин-
сулин и опфатеноста на пациентите со терапија е 100%. 

Министерството за здравство  во текот на спроведу-
вањето на Програмата за обезбедување на инсулин за 
2014 година преку контроли на лице место во инсулин-
ските аптеки, контрола на залихите на инсулин преку 
Регистарот за дијабетес врз електронските рецепти кои 
се препишуваат од страна на докторите за месечна доза 
на инсулин по пациент, следење на работата на докто-
рите дали е во согласност со Протоколите за лекување 
на дијабетес тип 2 и редовни состаноци со докторите, 
фармацевтите и медицинските сестри вклучени во про-
цесот на издавање на инсулинот, прави исто така зна-
чителна заштеда.  
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3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУ-
ЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА 

МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И 
КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2014 ГОДИНА 
 
Износот на финансиски средства кои се потребни за 

обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, 
ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за 
инсулински пумпи за 2014 година  е 553.673.280,00 де-
нари, превентивни и едукациони активности  
1.550.000,00 денари и неизмирени обврски   
344,776,720.00денари. 

 
 
A10AB Хумани инсулини и аналози со кратко 

дејство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10AC Хумани инсулини со средно продолжено 

дејство 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10AD Хумани инсулини и аналози со средно 

продолжено дејство комбинирани со кратко дејство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10AE Инсулини аналози со долго дејство  
 
* инјекциско пенкало за повеќекратна употреба па-

циентите да го добијат бесплатно 
 
H04 Панреатични хормони  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инсулински игли  
 
 
 
 
 

 
 

Ленти за мерење на шеќер во крв 
 
Со Програмата за 2014 година потребно е да се 

обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во 
Програмата се предвидени 4 ленти дневно за пациенти-
те со тип 1 дијабетес или 125 ленти месечно. За лицата 
со тип 2 дијабетес се предвидени 4 ленти месечно.  

 
Ленти за мерење шеќер 
 
 
 
 
 
За пациентите тип 1 дијабетес, потребно е дозира-

ње на инсулинот преку инсулинска пумпа која овозмо-
жува подобрување на целокупната метаболна кон-
трола, со цел намалување и спречување на комплика-
циите. За истите се користи потрошен материјал. Во 
програмата  за обезбедување инсулин, глукагон, инсу-
лински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за 
третман и контрола на дијабетесот за 2014 година е 
предвидено  снабдување на  ЈЗУ Универзитетска кли-
ника заендокринологија,  дијабетес и метаболички на-
рушувања.со потрошен материјал за инсулински пум-
пи.  
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1. Камп за тип 1 дијабетес – 920 000 мкд 

Целта на кампот е едукација на лица со тип 1 дијабетес кај кои не е постигната добра гликорегулација, ка-

ко и кај лица со дијабетес каде е потребно интервенција во терапијата. Основната идеја е преку едукативни 

сесии да бидат опфатени сите аспекти на дијабетес како што се прифаќање на состојбата, учење за правилна 

исхрана, физичка активност, подесување на доза на инсулин и секојдневно живеење со дијабетесот. Кампот 

се состои од т.н. структурирани едукативни сесии (дијабетес, хипогликемија, хипергликемија, инсулин, поде-

сување на инсулинска доза за време на болести, физичка активност, исхрана, бременост, алкохол), спортски 

активности како и културни социјални настани. На овој начин се овозможува интервенција во иднината на 

младите, каде ќе се заштити нивното здравје. 

 

2. Едукативни сесии во основните и средни училишта во Македонија – 630 000 мкд 

Изработка на постери  и флаери во боја со симптоми за хипогликемија и хипергликемија (ниско ниво на 

шеќерот во крвта и високо ниво на шеќерот во крвта), како би им се олеснило да децата со дијабетес полесно 

да научат да ја препознаваат состојбата на хипогликемија и на хипергликемија. Симптомите треба да бидат 

ознaчени сликовито и со детален опис и како да се препознае кој симптом индицира хипогликемија, а кој хи-

пергликемија. 

Изработка на брошура (џебно издание) каде што би се наброиле сите  прехрамбени артикли достапни на 

пазарот на Р. Македонија, па и пошироко со  тоа кој колку јаглени хидрати содржи и како делува врз нивото 

на шеќер во крвта. Брошурата е замислeна да биде џебно издание како би можел секој оној што има дијабетес 

да може да ја носи со себе, секаде и во секое време. 
 

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

 
     Бр. 41-10746/1-13                                                          Заменик на претседателот 
 8 јануари 2014 година                                                           на Владата на Република 
             Скопје                                                           Македонија, 

                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 57 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.113/2007, 24/2011, 136/2011 и 123/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ 

ВО 2014 ГОДИНА 

149. 
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XIX 
Средствата за извршување на активностите од деловите  IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV,  XVI , XVII и XVIII ќе бидат исплатени од Програмата за користење на средства за здравствена заштита 
на животните од Буџетот на Република Македонија во 2015 година. 

 
XX 

Средствата од дел IV алинеја 1, дел V алинеја 1, дел VI алинеја 1 и 2, дел VII алинеја 1, дел VIII алинеја 1, дел XI 
алинеја 1, 3 и 4, дел XII алинеја 1, 3 и 5 и дел XIV алинеја 1 на оваа програма ќе се исплаќаат по склучен договор меѓу 
Агенцијата за храна и ветеринарство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици. 

Средствата од дел IV алинеја 2, дел V алинеја 2 и 3,  дел VI алинеја 3, дел VII алинеја 2 и 3, дел VIII 
алинеја 1, 2 и 3 дел IX, дел X, дел XI алинеја 2 и 5, дел XII алинеја 2, 4 и 5  ќе се исплатуваат по склучен 
договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје. 

Средствата од дел XIII aлинеја 1 и 2 од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кои 
ги исполнува условите пропишани со Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011, 36/2011 и 123/2012) и по донесено решение од директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство. 

Средствата од дел XV, дел XVI, дел XVII и дел XVIII од оваа програма ќе се исплатуваат на правни лица 
по склучување на договор меѓу директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и правното лице.  

 
XXI 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку 
се појават заразни болести во поголем обем. 

 
XXII 

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

XXIII 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

   Бр. 41-10758/1-13                                                              Заменик на претседателот 
8 јануари 2014 година                                                                 на Владата на Република 
          Скопје                                                             Македонија, 

                                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 
 
Бр.41-10758/1-13 
8 јануари 2014 година 
Скопје ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
м-р Зоран Ставрески 
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150. 
Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013 и 
163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 

ПРВ ДЕЛ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
Со оваа програма се уредува изградбата, продажба 

и одржувањето на станбениот простор во сопственост 
на Република Македонија за 2014 година, преку ут-
врдување на глобалната и посебните цели на програ-
мата, физичките и финансиските показатели за станбе-
ната изградба, изворите на финанасирање, стопанису-
вањето со станбениот простор, одржувањето, подобру-
вањето на условите на домувањето, утврдувањето на 
висината на закупот, евидентирањето, организирањето 
и изградбата  на станбен и деловен простор каде инвес-
титор е Република Македонија. 

 
Проектирани цели на програмата      
Глобална цел на програмата: 
- Интензивирање на стопанската активност на гло-

бално ниво со проектирани инвестициони активности 
на полето на градежништвото, изградба на станови за 
лица во социјален ризик и други ранливи групи и кон-
тролирано намалување и одржување на цената на ста-
новите наменети за продажба и станови за станбено не-
обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизира-
ни лица, самохрани родители, самци и други станбено 
необезбедени лица), како и релаксирање на условите на 
продажба со цел поголема достапност на становите за 
задоволување на станбените потреби на граѓаните на 
Република Македонија, како и одржување на станбени 
згради и станови во сопственост на Република Македо-
нија 

 
Посебни цели на програмата 
- Довршување на почнатите програми за изградба и 

одржување на станови сопственост на Република Ма-
кедонија;  

- Отпочнување на изградба на нови објекти со ста-
нови наменети за продажба; 

- Изградба на станови за станбено необезбедени ли-
ца (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самох-
рани родители, самци и други станбено необезбедени 
лица); 

- Изградба на  станови за лица во социјален ризик и 
други ранливи групи; 

- Реализација на обврските на Република Македо-
нија, согласно законски прописи: - обезбедување стан-
бени единици, која произлегува од важечките законски 
прописи (станови за службени потреби, станови кои се 
доделуваат согласно Законот за денационализација); 

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти 
согласно донесени Одлуки на Владата на Република 
Македонија; 

- Изградба на источна и западна трибина на Нацио-
нална Арена Филип II Македонски, рушење на постој-
ната источна и западна трибина, фасадно обликување и 
илуминација на Национална Арена Филип II Македон-
ски, реконструкција на јужна трибина и реконструкци-
ја на спортскиот терен (борилиште) на Национална 
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на 

изградбата на поттрибинскиот простор на северна три-
бина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на 
источна и западна трибина, опремување на Национална 
Арена Филип II Македонски (борилиште и поттрибин-
скиот простор) и учество во изградбата на инфраструк-
турна мрежа и објекти; 

- Реализација на програми на Владата на Република 
Македонија со цел обезбедување на станови за посебна 
категорија на граѓани; 

-  Изградба на катни гаражи во Скопје; 
- Процентуално учество на Акционерското друштво 

за изградба и одржување на станбен простор и деловен 
простор од значење за Републиката – Скопје во заед-
ничка изградба на објектите Јавна администрација - 
Државни институции  во Скопје, Административен об-
јект на ул. ,,Македонија“ во Скопје и Административен 
објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје   

- Стопанисување со станбен и деловен простор; 
- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и 

деловен простор; 
- Подобрување на условите на домувањето во по-

стојните станбени згради и станови; 
- Утврдување на висината на закупот и политиката 

на склучување договори за закуп на станбен и деловен 
простор; 

- Водење на единствена евиденција на станбен и де-
ловен простор со кој стопанисува Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката; 

- Организирање и изградба на станбен и деловен 
простор чиј инвеститор е Република Македонија;  

- Продажба на станови сосптвеност на Република 
Македонија; 

- Локациите се обезбедени на земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија 

   Во  оваа  програма   се  дадени   физички   и   фи-
нансиски   показатели   на објектите со станбен и дело-
вен простор. 

Сите станови кои се наоѓаат на локации кои не се 
задржуваат со ДУП и истите не се внесени во оваа го-
дишна програма, за истите потребно е да се продолжи 
постапката за нивна продажба на лицата – носители на 
станарско право на тие станови согласно Извадокот бр. 
41-9243/1 од 21.12.2013 година од Нацрт-записникот 
од Сто седумдесет и шестата седница на Владата на Ре-
публика Македонија одржана на 21.12.2013 година. 

   Исто така становите наменети за продажба во но-
вопредвидените објекти за изградба, во целост ќе се 
финансира од продажба на станбениот и деловен прос-
тор во изградба. 

  
  

ВТОР ДЕЛ 
 
ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ВО ТЕКОТ НА 2014 ГОДИНА 
 

ГЛАВА I 
 

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
I.1. Довршување на станови во градба од пред-

ходни програми наменети за продажба  
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката - Скопје на територија на Република 
Македонија во претходните години има во градба 
вкупно 10 објекти со  501 стан со вкупна површина од 
34.826,72 м2,  деловен простор со површина од 
1.856,23 м2 и гаражи со површина од 6.411,84 м2 и 325 
подруми со површина од 2.113,59 м2 
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Завршување и предавање во употреба на објектите 
се предвидува во  2014 год, односно еден објект во 
2015 год. Досегашниот физички напредок на овие об-
јекти изнесува просечно 53,88%, во 2014 година ќе се 
реализираат 33,93%, а останатите 12,19% ќе се реали-
зираат во 2015 година. Довршувањето на становите во 
градба од претходните годишни програми наменети за 
продажба се дадени во прилог бр. 1, односно финан-
сиските показатели се дадени во прилог бр. 8, кои се 
составен дел на оваа програма. 

 
I.2. Изградба на објекти со станови наменети за 

продажба  
На територија на Република Македонија во наред-

ниот период се планира изградба на  вкупно 38 нови 
објекти со 1.830 стана со вкупна површина од 
113.605,31 м2, деловен простор со површина од 
23.476,36 м2, гаражи со површина од 33.445,21 м2 и 
704 подруми со површина од 4.242,43 м2.  

Завршување и предавање во употреба на објектите 
се предвидува во 2015 и 2016 година. Досегашниот фи-
зички напредок на овие објекти изнесува просечно 
0,38%,  во 2014 година ќе се реализираат 0,94%, а оста-
натите 98,68% ќе се реализираат во 2015 и 2016 година.  
Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и 
тоа 100% од продажната цена во тек на градбата. 

Изградбата на објектите со станови наменети за 
продажба се дадени во прилог бр. 2, односно финан-
сиските показатели се дадени во прилог бр. 8, кои се 
составен дел на оваа програма. 

Предвидена е и изградба на 5 (пет) објекти во Скоп-
је и 1 (еден) објект во Битола на локации на кои по-
стојат објекти во кои живеат лица со станарско право, 
кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на ло-
кациите е планирана станбена изградба, За лицата кои 
имаат станарско право ќе се обезбеди решавање на 
станбеното прашање. 

 
Адресите на овие станови се прикажани во прилог  

I.2 
I.3 Станови за станбено необезбедени лица (мла-

ди брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани 
родители, самци и други станбено необезбедени 
лица) 

Со оваа програма се предвидува продолжување на 
активностите, односно изградба на станови наменети 
за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, 
инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и 
други станбено необезбедени лица) на 6 објекти со 208 
стана  со вкупна површина од 12.498,46 м2, деловен 
простор со површина од 862,46 м2 , гаражи со површи-
на 735,28 м2 и 166 подруми со површина од 1.146,07 
м2. Просечната површина на становите изнесува 60 м2  

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот 
на 2015-2016 година, Досегашниот физички напредок 
на овие објекти изнесува просечно 0,39%, во 2014 го-
дина ќе се реализираат 9,73%, а останатите 89,88% ќе 
се реализираат во 2015-2016 година. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 3, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.4. Изградба на станови за лица во социјален ри-

зик и други ранливи групи 
Со оваа програма, се планира продолжување на ак-

тивностите за изградба на објекти со станови за лица 
во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 33 об-

јекти со 1.741 стан со вкупна површина од 71.942,90 
м2, деловен простор со површина од 2.160,94 м2, гара-
жи со површина од 353,97 м2 и 1.697 подруми со пов-
ршина од 10.357,24 м2.  

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од 
закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по 
претходно изготвена програма. 

Објектите се рализираат во период на градба 2007-
2016 год.  

 Досега се изградени 11 објекти со 559 станa и тоа 
еден објект во Македонска Каменица со 29 стана,  два 
објекти во Скопје објект 3.1 и 3.2 Ѓорче Петров Јурија 
со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30 
стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во 
Кичево со 32 стана, еден објект во Кочани со 29 стана, 
еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект 
во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан 
и еден објект во Берово со 51 стан. 

Во градба се  3 (три) објекти со 119 стана и тоа еден 
објект во Ресен со 18 стана, еден објект во Демир Хи-
сар со 25 стана и еден објект во Прилеп со 76 стана. 

Во 2014 година со градба ќе отпочат 3 (три) објекти 
со 425 стана и тоа еден објект во Скопје на улица Бос-
на и Херцеговина со 312 стана, еден објект во Кочани 
со 43 стана и еден објект во Гостивар со 70 стана. 

Останатите 638 стана во Македонски Брод, Стру-
мица, Пехчево, Сарај, Шуто Оризари, Гевгелија, Ви-
ница, Куманово, Свети Николе, Пробиштип, Неготино, 
Тетово,  Дебар, и Велес со градба ќе отпочнат во 2015  
година. 

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 
575 Евра/ м2  плус ДДВ.  

Распределбата на овие станови под закуп се врши 
согласно Одлуката за распределба на социјалните ста-
нови како и условите за нивно користење изградени по 
програмата за изградба и одржување на станови соп-
ственост на Република Македонија ( „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/09 и 122/10). 

Досегашниот физички напредок на целиот проект 
изнесува просечно 32,13%, во 2014 година ќе се реали-
зираат 8,36%, а останатите 59,51% ќе се реализираат во 
2015 и 2016 година. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 4, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
 
I.5. Изградба на станови за реализација на Зако-

нот за денационализација 
Согласно Извадокот бр. 41-8808/1 од 06.12.2012 го-

дина од Нацрт-записникот од Сто и првата седница на 
Владата на Република Македонија одржана на 
06.12.2012 година, заради спроведување на Законот за 
денационализација, се врши изградба на 57 стана, со 
вкупна површина од 3.112,70 м2  и тоа 7 стана во 
Скопје, 48 стана во Битола , еден стан во Охрид и еден 
стан во Тетово. 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 5 од-
носно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.6.  Довршување и изградба на објекти по Одлу-

ки на Владата на Република Македонија 
- Согласно донесените Одлуки на Владата на Ре-

публика Македонија, Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје  во те-
кот на 2014 година ќе ги довршува со градба или ќе от-
почне со градба на  следните објекти: 
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       Физичките показатели се дадени во прилог бр. 6, 
односно финансиските показатели се дадени во прилог 
бр. 8  кои се составни делови на оваа програма. 

 
* 

*     * 
 
Рекапитулар на предвидената станбена изградба ко-

ја се очекува да се одвива во текот на 2014 - 2016 годи-
на претставуваат: 4.337 стана со вкупна површина од 
235.985,58 м2, деловен простор со површина од 
28.742,07 м2, гаражи со површина 40.956,52 м2 и 2.948 
подруми со површина од 18.323,42 м2. 

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 
даден во прилог бр. 7 кој е составен дел на оваа прог-
рама. 

 
ГЛАВА II 

 
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА 
 
      II.1. Финасиски показатели за довршување на 
станови во градба од претходни програми наменети 
за продажба 

Вкупното чинење на објектите со станови во градба 
од поранешните програми, наменети за продажба, из-
несува 1.499.531.884,00 денари плус ДДВ.  До крајот 
на 2013 година вложувањата во овие објекти изнесува-
ат 803.475.568,00 денари плус ДДВ, а потребните сред-
ства за нивното целосно завршување изнесуваат 
696.056.316,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2014 го-
дина се предвидува да се вложат средства во износ од 
508.737.275,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидени-
те извори на финансирање во Глава III од оваа прог-
рама. Останатите 187.319.041,00 денари ќе се вложат 
во 2015 година 

Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно 
квалитетно довршување и давање во употреба во 2014 
година, освен еден објект кој ќе заврши со градба во 
2015 година. 

 
II.2. Финасиски показатели за изградба на објек-

ти со станови наменети за продажба 
Вкупното чинење на објектите со станови наменети 

за продажба изнесува 5.758.313.236,00 денари плус 
ДДВ.  До крајот на 2013 година вложувањата во овие 
објекти изнесуваат 21.910.836,00 денари плус ДДВ, а 
потребните средства за нивно целосно завршување из-
несуваат 5.736.402.400,00 денари плус ДДВ. Во текот 
на 2014 година ќе се вложат средства во висина од 
54.217.319,00 денари плус ДДВ,  кои ќе ги финансира 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидени-
те извори на финансирање во Глава III од оваа прог-
рама. Останатите 5.682.185.081,00 денари ќе се вложат 
во текот на 2015-2016 година. 

За овие објекти се очекува нивно квалитетно дов-
ршување и давење во употреба во 2015-2016 година. 

 
II.3 Финансиски показатели за изградба на ста-

нови за станбено необезбедени лица (млади брачни 
двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, 
самци и други станбено необезбедени лица)   

Вкупното чинење на објектите со станови за стан-
бено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвали-
дизирани лица, самохрани родители, самци и други 
станбено необезбедени лица) изнесува 502.530.491,00 
денари плус ДДВ. До крајот на 2013 година вложува-

њата во овие објекти изнесуваат 1.969.347,00 денари 
плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се 
средства во висина од 500.561.144,00 денари плус ДДВ. 
Во текот на 2014 година се очекува да се вложат сред-
ства во износ од 48.905.121,00 денари плус ДДВ, кои ќе 
ги финансира Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбе-
дат од предвидените извори на финансирање во Глава 
III од оваа програма. Останатите 451.656.024,00 денари 
плус ДДВ ќе бидат вложени во текот на 2015-2016 го-
дина. 

II.4.  Финансиски показатели за изградба на ста-
нови за лица во социјален ризик и други ранливи 
групи 

Вкупното чинење објектите со станови за лица во 
социјален ризик и други ранливи групи  (изградба на 
социјални станови)  изнесува 3.304.026.180,00 денари 
со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена 
вредност на градежното земјиште на локациите пред-
видени за изградба на објектите, како и вкалкулирани 
4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7 
милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбеду-
ваат со кредит од Банката за развој при Советот на Ев-
ропа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и из-
градбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ ќе 
бидат финансирани од страна на Владата на Република 
Македонија со средства од Буџетот за 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година, како и со сред-
ства на Акционерското друштво за изградба и стопани-
сување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката од сопствено работење. 

До 31.12.2013 година платени се средства во висина 
од 1.054.377.383,00 денари кои се  обезбедени од след-
ните извори: 

- 681.085.686.,00 денари платени од страна на Ре-
публика Македонија (од досегашните Буџети на Репуб-
лика Македонија и средства од сопствано работење на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје) ;  

373.291.697,00 денари од кредитот од Советот на 
Европа 

Во 2014 година потребни се средства во висина од 
274.240.000,00 денари 

-23.000.000 денари предвидени средства за изградба 
на социјални станови во основниот Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година 

- останатите 251.240.000 ќе се обезбедат дел од  
средствата стекнати од продажба на деловниот простор  
кои наменски ќе бидат префрлени во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за оваа намена, како и дел од креди-
тот од Советот на Европа. 

 
II.5. Финансиски показатели за изградба на ста-

нови за реализација на Законот за денационализа-
ција 

Вкупното чинење на изградбата на 57 стана, кои ќе 
се градат заради спроведување на Законот за денацио-
нализација, изнесува 128.000.000 денари плус ДДВ 

Средствата ќе бидат обезбедени со кредит од до-
машните банки за целиот износ, со државна гаранција, 
согласно Законот за јавен долг. 

Само во 2014 година потребни се средства во виси-
на од околу 2.000.000,00 денари 

 
II.6.  Финансиски показатели за довршување и 

изградба на објекти по Одлуки на Владата на Ре-
публика Македонија 

Вкупното чинење за довршување и изградба на об-
јектите по Одлуки на Владата на Република Македони-
ја изнесува 5.341.626.968,00 денари со вклучен ДДВ. 
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До крај на 2013 година вложени се средства во висина 
од 1.843.862.094,00 денари со вклучен ДДВ. За целосно 
довршување на овие објекти потребни се уште 
3.497.764.875,00 денари со вклучен ДДВ, а во 2014 го-
дина ќе бидат вложени средства во висина од 
1.172.630.984,00 денари со вклучен ДДВ. Изворите на 
средства за овие објекти се наведени во Глава III од 
оваа програма. За објектите од табелата I.6. Довршува-
ње и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Ре-
публика Македонија, и тоа од реден број 1 до реден 
број 5 во моментов не се обезбедени средства и истите 
ќе се реализираат кога ќе бидат обезбедени средства за 
оваа намена. 

За објектите под реден број 6 и 7 од Табела I.7 од 
прилогот бр.7, средствата се обезбедуваат по основ на 
дивиденда за 2005 година од АД ГТЦ, која е резултат 
на остварените приходи од продажба на деловниот 
простор и од средствата од остварената продажба на 
Светскиот Бизнис Центар во Скопје. 

За изградба на Источна и Западна трибина на Наци-
онална Арена Филип II Македонски, рушење на постој-
ната источна и западна трибина, фасадно обликување и 
илуминација на Национална Арена Филип II Македон-
ски, реконструкција на јужна трибина и реконструкци-
ја на спортскиот терен (борилиште) на Национална 
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на 
изградбата на поттрибинскиот простор на северна три-
бина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на 
источна и западна трибина, опремување на Национална 
Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и 
поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на 
инфраструктурна мрежа на објекти како и за изградба 
на TV COMPOUND - паркинг за репортажни коли за 
Национална арена Филип II Македонски во  Скопје, за 
целосно ставање во функција на реконструираниот 
спортски терен и борилишта, осветлување на атлетски-
те патеки, како и на дел од трибинскиот и подтрибин-
скиот простор, и фасадно обликување и илуминација и 
партер на источна трибина,  во 2014 година потребни 
се средства во висина од 228.000.000,00 денари со 
вклучен ДДВ, кои се обезбедуваат од предвидените из-
вори на финансирање во Глава III од оваа програма. 

Вкупното чинење на изградбата на катните гаражи 
во Скопје на градежните парцели  5.13 и 6.7 од планот 
Мал ринг и 9.13 од планот на Голем ринг изнесува 
1.438.845.413.000 денари. За изградба на трите гаражи, 
во 2014 година предвидени се да се потрошат 
890.700.000 денари од кои 279.810.000 денари средства 
од Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката – Скопје (обезбедени од предвиде-
ните извори на финансирање во Глава III од оваа прог-
рама) и 610.890.000 денари од банкарски кредити 

Вкупното процентуално учество на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката на 
изградбата на објектите на улица Македонија (ред. број 
11 и 12 од Табела I.6 од прилогот бр.6) и објектот на 
улица Бихачка под реден број 13 од истата табела, из-
несува 90.859.581,00 денари со вклучен ДДВ. Досега се 
вложени средства во висина од 9.942.889 денари со 
ДДВ, а во 2014 година се очекува да се вложат сред-
ства во висина од 51.730.984,00 денари со вклучен 
ДДВ кои се обезбедуваат од предвидените извори на 
финансирање во Глава III од оваа програма. 

 
*    *    * 

Рекапитуларот  на финансиски средства е даден во 
прилог бр. 8  кој е составен дел на оваа програма.   

ГЛАВА III 
 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ВО ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН 
ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
За реализација на програмата во делот за изградба 

на станбен простор, во 2014 година вкупно потребни се 
средста во висина од 2.060.730.699,00 денари, кои се 
обезбедуваат од следните извори на финансирање: 

За изградба на станови за лица во социјален ризик:  
-23.000.000 денари предвидени средства за изградба 

на социјални станови во основниот Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година 

-251.240.000 ќе се обезбедат дел од  средствата 
стекнати од продажба на деловниот простор  кои на-
менски ќе бидат префрлени во Буџетот на Република 
Македонија за оваа намена, а дел со кредит од Советот 
на Европа 

За изградба на катни гаражи во Скопје 
-610.890.000 денари од банкарски кредити 
-2.000.000 денари за изградба на станови за реали-

зација на Законот за денационализација се обезбедува-
ат со кредит од домашните банки за целиот износ, со 
државна гаранција, согласно Законот за јавен долг. 

  
ОСТАНАТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Останатите 1.173.600.699,00 денари  потребни за 

реализација на програмата во 2014 година  се обезбеду-
ваат од следните извори на финансирање: 

 
III. 1. Приходи од ануитети за 2014 година од про-

дадени станови, деловни  простории, гаражи и подруми 
со одложено плаќање.  

Ануитети од продадени станови, деловни  просто-
рии, гаражи и подруми во износ  од 99.752.000,00 де-
нари:  

Ануитети   99.752.000,00……   99.752.000,00 денари 
  Вкупно III.1.     99.752.000,00 денари 

 
 
III 2. Приходи од закупнина на станбен и деловен 

простор за 2013 год. за проширување на материјалната 
основа.  

Закупнина за станбен простор  . 
41.655.000,00 денари х 23,5%.............9.788.925,00 денари 
Закупнина за деловен простор   
136.364.000,00 денари х 23,5%...........32.045.540,00 денари 
                             Вкупно III.2.  41.834.465,00 денари 
 
III. 3. Од продажба на  станови, деловен простор га-

ражи и подруми  во објекти во градба: 
850.000.000,00 денари………850.000.000,00  денари 

                   Вкупно III.3. 850.000.000,00 денари 
 

III.4. Паркинг и Стадион:   
                        27.000.000,00 денари 
                              Вкупно III.4. 27.000.000,00 денари 
 
III.5. Приливи од наплатени утужени побарувања:   
                       20.000.000,00 денари 
                             Вкупно III.5.  20.000.000,00 денари 
 
III.6. Побарувања по основ на ДДВ:   
                  48.000.000,00 денари 
                              Вкупно III.6. 48.000.000,00 денари 
 
III. 7. Од продажба на  станови, деловен простор га-

ражи и подруми  во објекти на залиха: 
 
Очекувани приходи               87.100.000,00 денари 

     Вкупно III.7.  87.100.000,00 денари 
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ТРЕТ ДЕЛ 
Продажба на станови сопственост на Република 

Македонија 
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката врши продажба на станови сопстве-
ност на Република Македонија и тоа :  

1.  Станови кои се градат или се изградени по прет-
ходни програми и со оваа програма, наменети за про-
дажба; 

2. Станови кои се користат од лица без соодветен 
акт за доделување и користење, согласно Законот за 
домување ; 

3. Станови за кои во актот за доделување и/или во 
договорот за закуп е утврдено право на откуп, согласно 
Законот за домување: 

 
1.Станови кои се градат или се изградени по 

претходни програми и со оваа програма, наменети 
за продажба 

1.1 Станови за станбено необезбедени лица (млади 
брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани роди-
тели, самци и други станбено необезбедени лица) 

Становите наменети за станбено необезбедени лица 
(млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохра-
ни родители, самци и други станбено необезбедени 
лица), ќе се продаваат согласно Одлуката за продажба 
на станови на кои права, должности и одговорности во 
поглед на располагањето има Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија”  бр. 
34/96, 16/99, 64/01, 54/06, 58/10 и 59/10). 

Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки, 
со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 го-
дини и кои се во брак најмногу 8 години во зависност 
од бројот на децата, и самохрани родители во завис-
ност од период на самохран родител и бројот на де-
цата, инвалидизирани лица, самци и други станбено 
необезбедени лица кои се државјани на Република Ма-
кедонија и кои не поседуваат стан, куќа или куќа за од-
мор и рекреација во лична сопственост, во сопственост 
на брачниот другар и децата на територија на Републи-
ка Македонија. Предност при купување на овие стано-
ви ќе имаат брачните парови, самохрани родители, ин-
валидизирани лица, самци и други станбено необезбе-
дени лица кои имаат постојано место на живеење во 
местото каде е изграден станот. Спроведување на по-
стапката за распределба на становите во зависност од 
бројот на бодови ќе се врши по електронски пат во Ми-
нистерството за транспорт и врски. Постапката и начи-
нот на плаќање ќе се врши согласно Одлуката за про-
дажба на станови на кои права, должности и одговор-
ности во поглед на располагањето има Република Ма-
кедонија. (,,Службен весник на Република Македонија”  
бр. 34/96, 16/99, 64/01 и 54/06, 58/10 и 59/10). 

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 3. 
 
1.2 Станови изградени и во градба од претходни 

програми 
 Станови изградени и во градба од претходни прог-

рами, наменети за продажба, ќе се продаваат со 100% 
плаќање од пазарната продажна цена и во постапка оп-
ределена со акт на Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката.  

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 1 
 
1.3 Станови наменети за продажба во објекти 

предвидени за изградба согласно оваа програма 
Становите наменети за продажба во објекти пред-

видени за изградба согласно оваа програма, ќе се про-
даваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и 
во постапка определена со акт на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката.  

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 2 

За реализација на ваквиот начин на продажба на 
становите од точка 1.2 и точка 1.3, од особена важност 
се одредбите на Законот за катастар на недвижности и 
неговата примена. 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката, може да ја организира продажбата 
на становите преку користење на финансиски услуги 
од деловните банки, како и странски (меѓународни) 
финансиски институции или конзорциуми.  

 
2. Предмет на продажба се станови сопственост на 

Република Македонија кои се користат од лица без со-
одветен акт за доделување и користење на станот 

Продажбата на овие станови се врши во готово или 
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на 
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.  

Вредноста на станот се определува согласно со 
Уредбата за методологијата за утврдување на вреднос-
та на станот, како и методологијата за утврдување на 
висината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-
ните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на ста-
нови за определена намена. 

Во вака утвдената продажна цена се додава и надо-
месток за претходното користење на станот која се 
пресметува во висина на закупнината којашто важела 
во периодот на користењето на станот.  

Неплатениот надоместок за претходното користење 
на станот може во цел износ да се додаде на продажна-
та цена на станот. 

По стапување во сила на Законот за домување во 
месец август 2009 година, евидентирани се вкупно 997 
лица кои користат стан без соодветен акт за доделува-
ње и користење на станот на територија на Република 
Македонија.  Согласно законските одредби, во рок од 6 
месеци, овие лица имаа право да поднесат барање за 
откуп до Акционерското друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката или да поднесат барање за за-
куп на станот до Комисијата за станбени прашања при 
Влада на Република Македонија. 

Во утврдениот рок, до Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката беа поднесе-
ни 600 барања за откуп на станот, од кои беа усвоени 
137 барања за откуп. Голем дел од лицата чии барања 
за откуп беа усвоени се откажаатод склучување дого-
вор за купопродажба поради високо утврдена конечна 
продажна цена.  

Во 2014 година бројот на лица кои користат стан, 
сопственост на Република Македонија без соодветен 
акт за доделување и користење ќе варира поради изме-
ните во законските одредби на Законот за домување. 
(„Службен весник на Република Македонија“ 99/09; 
57/10; 36/11; 54/11; 13/12; 55/13 и 163/2013) 

Имено, согласно член 16 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за домување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.55/13), лицата кои не 
го оствариле правото на откуп по член 131 и 132 од За-
конот за домување, ќе имаат можност да го откупат 
станот како лица кои користат стан без соодветен акт 
за  доделување и користење, по услови, начин и поста-
пка определени по закон.  

По ова законско решение, се очекува зголемување 
на бројот на лица кои користат стан без соодветен акт 
за  доделување и користење па соодветно се очекува и 
зголемување на продажбата на овие станови. 

Од таа причина се очекува и промена во динамика-
та на продажба на овие станови. 
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3. Продажба на станови за кои во актот за доде-
лување и/или во договорот за закуп е утврдено пра-
во на откуп 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за домување  (Службен весник на Република Маке-
донија бр.163/13) е предвидена продажба на станови за 
кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп 
е утврдено право на откуп.  

Продажбата на овие станови се врши во готово или 
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на 
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.  

Вредноста на станот се определува согласно со 
Уредбата за методологијата за утврдување на вреднос-
та на станот, како и методологијата за утврдување на 
висината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-
ните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на ста-
нови за определена намена. 

Во вака утвдената продажна цена се додава и надо-
месток за претходното користење на станот која се 
пресметува во висина на закупнината којашто важела 
во периодот на користењето на станот.  

Неплатениот надоместок за претходното користење 
на станот може во цел износ да се додаде на продажна-
та цена на станот. 

Во евиденцијата на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје има  
станови за кои во актот за доделување и/или договорот 
за закуп е уврдено право на откуп. Барањето за откуп 
на станот, овие лица имаат право да го поднесат во рок 
од една година од стапување во сила на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за домување 
(„Службен весник на  Република Македонија“  
бр.163/13), а доколку не поднесат барање за откуп, ќе 
се сметаат за лица кои користат стан во сопственост на 
Република Македонија под закуп без право на откуп. 

  
ЧЕТВРТ  ДЕЛ 

Стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката и негово инвес-

тиционо и тековно одржување” 
 

ГЛАВА I 
,,Стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката” 
 
Стопанисувањето со станбениот простор и со де-

ловниот простор од значење за Републиката го врши 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје. 

 
ГЛАВА II 

Инвестиционо и тековно одржување на станбен 
простор 

 
1. Оцена за состојбите 

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 
станбениот простор во оваа програма се прикажува 
преку: физичките показатели  наведени во Прегледи на 
станови по „квалитет на градбата” „структура на ста-
нови”, „вкупно станови со вкупна површина“ и според 
„статус на користење”. 

 
1.1  Физички показатели за станбените згради и 

станови 
Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на ин-

вестиционо одржување искажан преку физички показа-
тели врз основа на 31.10.2013 година според квалите-

тот на градба, структурата на станови, бројот на вкуп-
но станови со вкупна површина и според статус на ко-
ристење се прикажува како што следи: 
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Разликата во вкупниот број на станови (од 21 стана) 

која се јавува за Подружница Скопје во претходните 
табели 1, 2 и 3 (2.115 стана), споредено со податоците 
во Табела 4 (2.136 стана), произлегува од состанарски 
однос на станарите.  

Бројот на становите искажан со состојба 31.10.2013 
година година според статусот на користењето од стра-
на на корисниците на становите со статус на станарско 
право изнесуваат 1.293  стана. 

За разлика од останатиот број на станови за кои не 
е решен статусот на корисниците, овој број на корис-
ници во пракса не предизвикува посебни проблеми, за-
тоа што е решен нивниот статус во однос на користе-
њето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, 
статусот на користењето на становите е проблематичен 
се до неговото конечно  решавање. 

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нере-
шен статус на користењето е следниот: 

- корисници на станови со времени решенија   1.524 
-корисници на станови без соодветен акт  
за доделување и користење на станот               1.351  
-корисници на станови со друг вид  
 на користење                                         1.072 

______________ 
             ВКУПНО:                      3.947 

 
      Корисници на станови со времени решенија 

Во оваа категорија на корисници на станови со вре-
мени решенија во најголем број случаеви се станови 
ангажирани за реализација „Програмите за уредување 
на градежно земјиште на Општините“, како и станови 
ангажирани за ранливи категории на граѓани, распре-
делени станови  по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674. 

 
Корисници на станови без соодветен акт за доде-

лување и користење на станот 
Во оваа категорија согласно Законот за домување 

под користење на стан сопственост на Република Ма-
кедонија без соодветен акт за доделување и користење,  
се подразбира користење на стан од страна на лице кое  
е вселено и користи стан во сопственост на Република 
Македонија без акт за доделување и користење на ста-
нот издаден од надлежен орган и без Договор за корис-
тење односно закуп на станот. 

 
Друг вид на корисници: 
Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните ЈУ Републики, ка-
ко и станови издадени по основ на закуп согласно на 

Законот за домување, станови на хаусмајстори, нерас-
пределени станови согласно Проектот ФП 1340 и Про-
ект ФП 1674,  лица со Решенија за закуп и право на от-
куп по услови на Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката-Скопје. 

 
Извори на средства 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу одржувањето на станбен простор претставува за-
купнината како цена на услугите за користење на ста-
новите наменети за одржување.  

Висината на средствата  од закупнината со кои се 
реализира   оваа Програма, во делот за одржување на 
станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на 
Директори на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката-Скопје. 

Поаѓајки од ваквите основи, апсолутните износи на 
финансиските средства во 2014та година за одржување 
на станбен простор на ниво на Република Македонија 
изнесуваат вкупно 13.437.250,00 денари или поединеч-
но по Подружници: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распределбата на планираните средства наменети 

за одржување на станбен простор по Подружници е 
направена согласно планираниот број на становите и 
планираната наплатена закупнина за 2014та година, а 
согласно актот на Акционерското друштво за изградба 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје, што е и основна рамка за вложу-
вањата и интервенциите од страна на Подружниците. 

 

ГЛАВА III 
Инвестиционо и тековно одржување на  деловен 

простор од значење за Републиката 

 
 

I.ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ 
 
1.Преглед на деловен простор од значење за Репуб-

ликата според територијална  распределеност  
 
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката-Скопје, покрај станбениот простор 
стопанисува и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата, прикажан во физички показатели во следниов 
табеларен преглед:  
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Бројот на деловните единици на ниво на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката-Скопје на 31.10.2013 година година изнесува 

вкупно 1.308 деловни единици со вкупна корисна пов-

ршина од 131.918,19 м2.  

Согласно оваа табела  најголем број деловни едини-

ци  има во Скопје 529 со вкупна површина 87.246,54 

м2  и  Битола со 441 деловни единици со вкупна пов-

ршина од 25.921,37м2  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според квалитет на градба од вкупно 1.308 деловни 

единици:  

- 910  деловни единици се од траен карактер; 

- 398  деловни единици се од времен карактер. 

 

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 
Основен извор на средства за финансирање на ак-

тивностите околу тековното и инвестиционото одржу-

вање на деловните згради и деловните простори прет-

ставува  закупнината. 

Мерките и активностите кои во текот на 2013та го-

дина беа превземени за зголемување на висината на 

наплатата на закупнината, планираните  средства за 

2014та  година кои  ќе бидат ангажирани за одржување 

на деловните згради и деловните простории на ниво на 

Република Македонија, се прикажани во табелата број 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Според прикажаната табела вкупните планирани 

средства за одржување на деловните згради и деловни 

простории изнесуваат 17.026.021,12  денари. 

 

III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА 

НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

 

Мерки за одржување 

 

При реализацијата на оваа Програма треба да се 

имаат во предвид следните мерки заради обезбедување 

на подобри услови за одржување на деловниот прос-

тор: 

1. Да се склучат Договори за тековно и инвестицио-

но одржување со можен обем на работи, согласно оп-

ределбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе слу-

жи како основа за утврдување на пресметките за реали-

зација на работите на одржувањето. 

2. Заради избегнување на појава од одредени мож-

ни штети, Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење на Републиката-Скопје треба да ги превземе 

сите мерки  на обезбедување и осигурување, со цел да 

се спречат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните об-

врски со корисниците на деловните простории како за-

купци, како и преку другите надлежни органи во Ре-

публиката.“ 

 

ГЛАВА IV 

Подобрување на условите на домувањето во постој-

ните станбени згради и станови 

 

Поаѓајќи од досегашното искуство како и од ут-

врдените обврски, Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење на Републиката-Скопје при реали-

зација на оваа програма, а заради обезбедување подо-

бри и поефикасни услови за одржување на постојните 

станбени згради и станови, треба да го спроведе след-

ното 
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1. При спроведувањето на јавната набавка за инвестиционо одржување како оперативно дејствие во од-

ржувањето на станбените згради и станови,  треба да се поаѓа од претходно извршена анализа  на станбените 

згради и станови преку изготвување на  техничка документација со предмер на количините на  работа и нив-

ната вредност. 

2. Планот за јавни набавки треба да коренспондира  со паричните средства наменети за одржување  на 

станбените згради и станови утврдени во оваа програма. 

3. При интервенциите за одржување на повеќестанбените објекти-станбени згради, со мешовита сопстве-

ност, од особена важност е досегашно дефинирање на делот на интервенциите кои се на терет на средствата 

предвидени со оваа програма.  

Реалното дефинирање на средствата за делот што  се однесува за становите во сопственост на Република 

Македонија во повеќестанбените објекти-станбени згради, во секој случај,  треба да биде и облигационо ре-

гулирано, преку соодветен договор за интервенции во одржувањето  со сопствениците на посебните делови, 

почитувајќи го притоа донесениот План за одржување на станбената зграда. 

За реализација на претходното во станбените згради со мешовита сопственост потребна е соработка со 

заедницата на сопственици, односно со управителот на станбените згради кои на собирот на сосптвеници до-

неле одлука со зградата да управува управител, се со цел да се постигне рационална, економична и ефикасна 

реализација на интервенциите во одржувањето на станбениот објект. 

4. Заради избегнување на одредени можни штети од  негрижата од одржувањето на  станбените објекти 

од било кои субјективни или објективни причини, (заедница на сопственици, поединци, сопственици и 

друго) Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење на Републиката-Скопје да покрене иницијатива за остранување на причините кои би довеле до мож-

ни штети. 

При отстранување на причините  за можните штети, Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје е должно да ги користи сите 

овластувања што се дадени со позитивните законски прописи, а особено одредбите на Законот за домување  

како основен  нормативен акт од областа  на домувањето, да и ги информира и да инсистира органите над-

лежни за оваа област да интервенираат  за остранување на причините кои би довеле до можни катастрофи. 

 

ПЕТТИ ДЕЛ 

 

Реализација на програмата 

Оваа програма ќе ја реализира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбениот прос-

тор и со деловниот простор од значење за Републиката - Скопје, согласно Законот за домување (Службен 

весник на Република Македонија 99/09; 57/10; 36/11; 54/11; 13/12; 55/13 и 163/2013) и претставува основа за 

отпочнување на постапка за добивање на одобрение за градење, согласно прописите за градење на објекти. 

 

ШЕСТTИ ДЕЛ 

 

Завршни одредби 

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

ка Македонија“. 

 

            Бр. 41-10704/1-13                                                          Заменик на претседателот 

      8 јануари 2014 година                                                           на Владата на Република 

                     Скопје                                                           Македонија, 

                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



14 јануари 2014  Бр. 8 - Стр. 59 

 
 

 



 Стр. 60 - Бр. 8                                                                                     14 јануари 2014 
 

 
 
 
 



14 јануари 2014  Бр. 8 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 8                                                                                     14 јануари 2014 
 



14 јануари 2014  Бр. 8 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 8                                                                                     14 јануари 2014 
 



14 јануари 2014  Бр. 8 - Стр. 65 

 
 



 Стр. 66 - Бр. 8                                                                                     14 јануари 2014 
 



14 јануари 2014  Бр. 8 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 8                                                                                     14 јануари 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 јануари 2014  Бр. 8 - Стр. 69 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

151. 
Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во 

врска со член 176 и 178 од Законот за воздухопловство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 

24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), министерот 

за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-

ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАД-

ЗОР И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ  

НАДЗОР НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 

 

Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на инспекциски 

надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува 

лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен 

превоз. 

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1. SAFA (Safety assessment of foreign aircraft) e без-

бедносна проверка на странски воздухоплов на плат-

форма на аеродром (во понатамошниот текст: SAFA 

инспекција); 

2. SAFA програма е систем на пропишани референ-

тни подзаконски акти, организациски ресурси, про-

пишaни процедури и постапки со кои се воспоставува 

и спроведува SAFA инспекција на странски воздухоп-

лови на платформа на аеродром;  

3. SAFA инспектор е овластен воздухопловен 

инспектор, оспособен за вршење на SAFA инспекција 

на странски воздухоплов на платформа; 

4. Задржување (приземјување) е формална забрана 

на еден воздухоплов да напушти одреден аеродром, ка-

ко и преземање на неопходните мерки за задржување 

на платформата на која е извршена инспекцијата; 

5. Меѓународни безбедносни стандарди се безбед-

носни стандарди содржани во Конвенцијата за меѓуна-

родно цивилно воздухопловство и нејзините анекси (во 

понатамошниот текст: Чикашката конвенција); 

6. Инспекција на платформа на странски воздухоп-

лов е преглед на странски воздухоплов на платформа; 

7. Оператор е превозник во воздушниот сообраќај 

сертифициран од страна на надлежната воздухопловна 

власт, на држава членка на ICAO за вршење на јавен 

воздушен превоз на патници, багаж, стока и пошта; 

8. ECAC е Европска конференција за цивилното 

воздухопловство; 

9. EASA е Европска Агенција за воздухопловна без-

бедност; 

10. SAFA база на податоци е информационен сис-

тем, воспоставен и управуван од страна на EASA, кој 

се состои од информациски алатки и процедури неоп-

ходни за собирање, обработка и анализа на безбеднос-

ните информации добиени врз основа на SAFA инспек-

ција; 

11. Приоритетни инспекции на платформа е из-

вршување на соодветен број на инспекции во однос на 

вкупниот број инспекции на платформа од страна на 

Агенцијата за цивилно воздухопловство на годишна 

основа и 

12. Предмет на инспекција е оператор и/или сите 

оператори од една земја и/или вид на воздухоплови 

и/или одреден воздухоплов. 

 

Член 3 

(1) Начинот, правилата и посебните услови за 

вршење на инспекциски надзор на јавен воздушен пре-

воз се утврдени согласно JAA Administrative and 

Guidance Material, Section Four: Operations, Part Two: 

Procedures ( JAR-OPS), Appendix 5  кои се дадени во 

Прилог 1 и се составен дел на овој правилник. 

(2) Начинот, правилата и посебните услови за 

вршење на SAFA инспекција, се дадени во Прилог 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Посебните услови кои треба да ги исполнува лице 

за да врши инспекциски надзор на  јавен воздушен 

превоз 

 

Член 4 

(1) Инспекцискиот надзор на јавен воздушен превоз 

го вршат инспектори за јавен воздушен превоз овласте-

ни од Агенцијата за цивилно воздухопловство (во по-

натамошниот текст: Агенцијата)  и ако ги исполнуваат 

следните посебни услови: 

1. Инспектор за летачки операции (Flight Operations 

Inspector) треба да:  

- има/л дозвола за сообраќаен пилот (ATPL) или 

дозвола за комерцијален пилот со впишано овластува-

ње за летање по инструменти на повеќе моторни авио-

ни (CPL/IR ME) и положен теоретски испит за сообра-

ќаен пилот (ATPL-Theory); 

- има/л впишано овластување за летање на тип на 

воздухоплов од категоријата на воздухоплови со кои 

оперираат сертифицираните авиопревозници во Репуб-

лика Македонија; 

- ги знае меѓународните стандарди од областа на 

комерцијалната авијација, како што се JAR-OPS 1, 

JAR-OPS 3, ICAO Annex 6, JAR-FCL 1; 

- има познавање на меѓународните стандарди како 

и регулативите и директивите на ЕУ од областа за која 

врши надзор;  

- ги знае прописите на Република Македонија кои 

се однесуваат на областа за која врши надзор; 

- има успешно завршена почетна обука согласно 

Програмата за обука на инспектори на Агенцијата;  

- има обука за регулаторните техники за надзор на 

безбедност и 

- има активно познавање на англискиот јазик. 
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2. Инспектор за одржување и пловидбеност 

(Maintenance/Airworthines Inspector) треба да: 

- има соодветен инженерски степен или квалифика-

ција за техничар за одржување на воздухоплов со до-

полнително образование. Под терминот “соодветен ин-

женерски степен” се подразбира инженерски степен од 

студии по воздухопловство, машинство, електротех-

ника, авијациска електроника или други студии во 

врска со одржување и постојана пловидбеност на воз-

духопловите/составните делови на воздухопловите; 

- има/л дозвола за воздухопловен инженер за тех-

ничка подготовка по ИРЕ или АМС или да има/л Ц тип 

на дозвола согласно ЈАР66/Дел 66 од ЕУ Регулатива 

2042/2003;  

- има практично искуство и стручност за примената 

на стандардите за воздухопловна безбедност и сигур-

ните оперативни практики; 

- има познавање на: 

а) правилата, упатствата за издавање на уверенија и 

материјалот со упатства за применување; 

б) правата и обврските на еден инспектор; 

в) системите за квалитет; 

г) управувањето со континуираната/постојаната 

пловидбеност. 

- има познавање за соодветен модел на тип(ови) на 

воздухоплови стекнато преку одобрен курс за обука; 

- има познавање на стандардите за одржување;  

- има познавање на меѓународните стандарди, како 

и регулативите и директивите на ЕУ од областа за која 

врши надзор; 

- ги знае прописите на Република Македонија кои 

се однесуваат на областа за која врши надзор; 

- има успешно завршена почетна обука согласно 

Програмата за обука на инспектори на Агенцијата;  

- има обука за регулаторни техники за надзор на 

безбедност и 

- има активно познавање на англискиот јазик. 

3. Инспектор за кабински персонал треба да: 

- има/л дозвола или уверение за стручна оспособе-

ност за инструктор на кабински персонал;  

- има познавање на меѓународните стандарди, како 

и регулативите и директивите на ЕУ од областа за која 

врши надзор;  

- ги знае прописите на Република Македонија кои 

се однесуваат на областа за која врши надзор; 

- има успешно завршена почетна обука согласно 

Програмата за обука на инспектори на Агенцијата;  

- има успешно завршена обука за регулаторните 

техники за надзор на безбедност и 

- има активно познавање на англискиот јазик. 

4. Инспектор за опасни материи треба да:  

- има високо образование од областа на технолош-

ки или хемиски студии; 

- има успешно завршен курс за опасни материи; 

- има успешно завршена почетна обука согласно 

Програмата за обука на инспектори на Агенцијата;  

- има познавање на меѓународните стандарди, како 

и регулативите и директивите на ЕУ од областа за која 

врши надзор;  

- ги знае прописите на Република Македонија кои 

се однесуваат на областа за која врши надзор; 

- има успешно завршена обука за регулаторните 

техники за надзор на безбедност и 

- има активно познавање на англискиот јазик. 

5. Инспектор за проценка на економска солвентност 

на авиопревозници треба да: 

- има диплома за завршени економски студии; 

- има познавање на регулативите и директивите на 

ЕУ од областа за која врши надзор; 

- ги знае прописите на Република Македонија кои 

се однесуваат на областа за која врши надзор; 

- има успешно завршена почетна обука согласно 

Програмата за обука на инспектори на Агенцијата;  

- има успешно завршена обука за регулаторните 

техники за надзор на безбедност и 

- има активно  познавање на англискиот јазик; 

6. Инспектор за обезбедување на авиопревозници 

(Security) треба да: 

а) има успешно завршена обука за инспектор за 

обезбедување  на авиопревозници согласно Програма-

та за обука на Агенцијата која како минимум треба да 

вклучува:  

- обука за прописите на Република Македонија кои 

се однесуваат на условите за обезбедување од дејствија 

на незаконско постапување на авиопревозници, управ-

на постапка, континуиран надзор на обезбедување од 

дејствија на незаконско постапување на авиопревозни-

ци и преземање на казнени и прекршочни мерки и 

- обука за меѓународните стандарди од областа на 

обезбедување од дејствија на незаконско постапување 

на авиопевозници кои се прифатени и транспонирани 

во прописите на Република Македонија; 

б) има висока стручна подготовка – правен факул-

тет или факултет за безбедност; 

в) има потврда за завршена обука за персонал за 

обезбедување од дејствија на незаконско постапување; 

г) има активно познавање на англиски јазик и 

д) има извршени безбедносни проверки на минато-

то без недостатоци. 
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(2) Инспекторите од став (1) точки 1, 2, 3 и 4 на 

овој член за да вршат SAFA инспекција, покрај посеб-

ните услови кои треба да ги исполнуваат, треба да :  1. 

Поседуваат неопходно воздухопловно образование 

и/или практично знаење соодветно за нивната област за 

инспекција, односно за: 

- операции на воздухоплови; 

- лиценцирање на персоналот; 

- пловидбеност на воздухопловот и 

- опасни материи. 

2. Имаат завршено: 

- почетна теоретска обука за SAFA инспектори на 

платформа во SAFA организација за обука согласно 

Прилог 2 точка 8 на овој правилник: 

- практична обука во SAFA организација за обука 

или спроведена од страна на Виш SAFA инспектор на 

Агенцијата, во согласност со условите од член 6 на 

овој правилник и кој работи независно од SAFA орга-

низацијата за обука и  

- обука на работно место (on the job training), која се 

спроведува преку серија на инспекции кои ги врши Ви-

шиот SAFA инспектор именуван на начин утврден во 

член 6 на овој правилник.  

 

Член 5 

(1) По стекнување на квалификациите за спроведу-

вање на SAFA инспекции од член 4 став (2) на овој 

правилник, Агенцијата треба да им обезбеди на SAFA 

инспекторите услови за одржување на важноста на 

нивните квалификации преку: 

а) посетување на периодични/континуирани обуки 

(recurrent training) кои се состојат од теоретско оспосо-

бување во SAFA организација за обука и  

б) извршување на најмалку 12 инспекции на плат-

форма, на секои 12 месеци од последната SAFA обука, 

освен ако инспекторот е истовремено квалификуван за 

вршење на инспекција на летачки операции и/или пло-

видбеност овластен од страна на Агенцијата и редовно 

извршува инспекции на воздухоплови на домашни опе-

ратори. 

(2) Со цел да се обезбеди имплементација на член 4 

став (2) на овој правилник и став (1) на овој член, 

Агенцијата во форма на процедури користи упатства 

изготвени и објавени од страна на EASA, кои ги обја-

вува на својата интернет страна.  

 

Член 6 

(1) Виш SAFA инспектор може да биде лице кое ги 

исполнува следните услови: 

а) да има квалификации за SAFA инспектор во 

претходните три години и 

б) да има извршено најмалку 36 инспекции во пери-

од од три години пред назначување за Виш SAFA 

инспектор. 

(2) Практичната обука и/или обука на работно мес-

то која ја спроведува Виш SAFA инспектор, треба да 

биде заснована на релевантна програма за обука изгот-

вена и објавена од страна на ЕАSА. 

(3) Вишите SAFА инспектори можат да спроведува-

ат почетна обука и/или обука на работно место на кан-

дидати од други земји членки на Европската заедничка 

воздухопловна област (ЕЗВО). 

 

Член 7 

Во Програмата за инспекциски надзор на Агенција-

та се утврдени внатрешните процедури за внатрешна 

организираност на Агенцијата при вршењето на 

инспекцискиот надзор и содржината на листите за про-

верка (checklists), како и начинот на евиденција, анали-

за и чување на податоците и доказите од инспекциски-

от надзор. 

                                            

Член 8 

Агенцијата обезбедува почетни стручни обуки за 

усовршување и обновување на стекнатото знаење на 

своите инспектори преку Програма за обука на инспек-

тори изготвена од Агенцијата согласно JAA 

Administrative and Guidance Material, Section Four: 

Operations, Part Two: Procedures ( JAR-OPS) глава 3. 

 

Член 9 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот, правилата и по-

себните услови за вршење на инспекциски надзор и по-

себните услови кои треба да ги исполнува лице за да 

врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/08 

и 155/10).  

 

Член 10 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 01-12684/1 Министер 

31 декември 2013 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

152. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на јавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата четириесет и петта 
седница одржана на 10.1.2014 година ја донесе, следна-
та  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Кире Секуловски роден 16.1.1950 година, из-
бран на 2.7.2010 година за  јавен обвинител во Вишото 
јавно обвинителство Битола, без ограничување на трае-
ње на мандатот му се утврди престанок на функцијата 
јавен обвинител поради исполнување на условите за 
старосна пензија. 

 
II 

 
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 31.1.2014 година. 
  

СОР бр. 1/14 Совет на јавните обвинители 
10 јануари 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Костадин Кизов, с.р. 

_________ 
153. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата четириесет и петта 
седница одржана на 10.1.2014 година ја донесе, следна-
та  
 

О Д Л У К А 
 

I 
На Бојанка Весова родена 20.1.1950 година, избра-

на на 20.7.2009 година за  јавен обвинител во Основно-
то јавно обвинителство Велес, без ограничување на 
траење на мандатот и се утврди престанок  на функци-
јата јавен обвинител  поради исполнување на условите 
за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 31.1.2014 година. 

  
СОР бр. 2/14 Совет на јавните обвинители 

10 јануари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
_________ 

154. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на јавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата четириесет и петта 
седница  одржана на 10.1.2014 година ја  донесе, след-
ната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Драгица Михајловска родена 30.1.1950 година, 
избрана на 20.7.2009 година за  јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Скопје, без ограничување 

на траење на мандатот и се утврди престанок  на фун-
кцијата јавен обвинител поради исполнување на усло-
вите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 31.1.2014 година. 

  
СОР бр. 3/14 Совет на јавните обвинители 

10 јануари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
_________ 

155. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува  

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
I 

1. Еден  јавен обвинител  во  Вишото јавно обвини-
телство  Битола. 

 
II 

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Скопје 

3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Велес. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-
вен  условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  За-
конот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број 
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), 
потребно е  како посебен  услов  да исполнуваат за: 

I. Кандидатите  за избор на  јавен обвинител во 
Вишото јавно  обвинителство Битола, потребно е  како 
посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку  
пет години стаж како јавен обвинител, со потврдени 
резултати во работата, или пет години работно искус-
тво со потврдени резултати на правни работи по поло-
жениот правосуден испит. 

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство  Скопје и Велес како по-
себен услов потребно е да имаат завршено Академија 
за судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверено на нотар, Уверение за завршена Ака-
демија за судии и јавни обвинители да  ги достават до 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија на кеј Димитар Влахов бр.4,  В спрат во рок од 15 
дена од објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-
кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 

Бр. 02-1/8 Совет на јавните обвинители 
10 јануари 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Костадин Кизов, с.р. 
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156. 
Советот на јавните обвинители  на Република Македонија врз основа на  член  9 и член 36 став 1 од Зако-

нот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), и член 19 
став 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува                    

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 

I 
1. Еден јавен обвинител за времено упатување во Основното јавно обвинителство за гонење на организи-

ран криминал и корупција  до 6 (шест) месеци. 
Кандидатите за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во  чл. 45 од Законот за јавно обви-

нителство („Сл весник на РМ“ број 150/07), Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинител-
ство   („Сл. весник на РМ“ бр 111/08 ),  потребно е како посебен услов  да исполнуваат: 

 
I. Кандидатот за избор на јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран кри-

минал и корупција освен  условите предвидени во чл. 44 ст. 1 од  Законот за јавно обвинителство („Сл весник 
на РМ“ број 150/07), потребно е  како посебен  услов  да исполнува  работно искуство од најмалку четири го-
дини стаж  како јавен обвинител со потврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фо-
токопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци 
од денот на нивното издавање), доказ  за работен стаж,  диплома или уверение за завршен Правен факултет и 
потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба потребните доку-
менти да  ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија,  кеј Димитар Влахов бр.4  
во рок од 5 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 

              Бр. 02-1/9                                                              Совет на јавните обвинители 
   10 јануари 2014 година                                                               на Република Македонија 
               Скопје                                                              Претседател, 

                                                              Костадин Кизов, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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