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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
37. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 јану-
ари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 

 
1. За учество во мировната операција во состав на 

Меѓународните сили за безбедносна поддршка на 
Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадници на Ар-
мијата на Република Македонија, и тоа: 

- една механизирана пешадиска чета во состав од 
150 припадници на Армијата на Република Македонија 
за обезбедување на командата на ИСАФ во Кабул, 

- двајца штабни офицери за работа во командите на 
ИСАФ, 

 Стр. 
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- пет припадници на Армијата на Република Маке-

донија во состав на Оперативно - менторски тим и тим 
за врски (ОМЛТ) за поддршка на третата бригада од 
209-от корпус на Авганистанската национална армија и 

- медицински хируршки тим во состав од шест при-
падници на Армијата на Република Македонија за ра-
бота во рамките на норвешки Провинциски тим за ре-
конструкција. 

2. Припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 на оваа одлука се испрќаат, и тоа: 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеи 1, 2 и 3 на оваа одлука смета-
но од јануари 2011 до јули 2011 година (прва годишна 
ротација) и јули 2011 до јануари 2012 година (втора го-
дишна ротација) и  

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеја 4 на оваа одлука сметано од 
јуни 2011 до декември 2011 година. 

3. Финансиските трошоци на учесниците во миров-
ната операција од точката 1 на оваа одлука ги обезбе-
дуваат: 
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 - за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеи 1, 2 и 3 на оваа одлука тро-
шоците за транспорт ги обезбедува НАТО (стратешки 
партнер/земја контрибутор), а другите трошоци за пла-
ти, надоместоци, придонеси и логистички трошоци ги 
обезбедува Република Македонија и 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеја 4 на оваа одлука  трошоци-
те за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна 
медицинска заштита  ги обезбедува Кралството Норве-
шка, додека другите трошоци за плати, надоместоци и 
придонеси ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана, односно Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-94/1                                Претседател 

10 јануари 2011 година      на Собранието на Република 
       Скопје                          Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

38. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 јану-
ари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКА-
ТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР  

АЛТЕА 
 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР Алтеа, се испра-
ќаат припадници на Армијата на Република Македони-
ја (во натамошниот текст: Армијата), и тоа: 

- еден медицински тим во состав од десет припад-
ници на Армијата, 

- еден офицер-правен советник за работа во Коман-
дата на ЕУФОР и 

- еден подофицер за превентивна медицина за рабо-
та во Командата на ЕУФОР. 

2. Припадниците на Армијата од точката 1 алинеја 
1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месе-
ци сметано од мај 2011 (прва годишна ротација) и но-
ември 2011 година (втора годишна ротација), офицерот 
од точката 1 алинеја 2 на оваа одлука се испраќа за 
период од шест месеци сметано од јуни 2011 (прва го-
дишна ротација) и декември 2011 година (втора годиш-
на ротација), а подофицерот од точката 1 алинеја 3 на 

оваа одлука се испраќа за период од шест месеци сме-
тано од февруари 2011 (прва годишна ротација) и 
август 2011 години (втора годишна ротација). 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
припадниците на Армијата од точката 1 на оваа одлука, 
ги обезбедува  Република Македонија. 

4. Подготовките, организацијата и учеството во ми-
ровната операција ќе ги изврши Министерството за од-
брана, односно Генералштабот на Армијата. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-95/1                               Претседател 

10 јануари 2011 година      на Собранието на Република 
       Скопје                         Македонија, 

       Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

39. 
Врз основа на членот 34 став 3 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008 и 119/10), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 ја-
нуари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УТВРДЕНАТА 
СТАПКА НА НАДОМЕСТОК ОД ВКУПНИОТ 
ПРИХОД НА ДРУШТВАТА КОИ ВРШАТ ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РА-
БОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Се дава согласност стапката на надоместок за фи-

нансирање на работењето на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија за 2011 година да 
изнесува 0,046% од вкупнот приход на друштвата кои 
вршат енергетска дејност во Република Македонија ос-
тварен на домашниот пазар во 2010 година. 

2. Друштвата од точката 1 на оваа одлука се долж-
ни утврдениот надоместок да го уплатат на сметка на 
Регулаторната комисија за енергетика во два подедна-
кви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 април 2011 
година, а вториот дел најдоцна до 30 септември 2011 
година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-109/1                             Претседател 

10 јануари 2011 година      на Собранието на Република 
       Скопје                        Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
40. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.01.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИ-
ЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа и Финансискиот план на Агенцијата за стран-
ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија за 2011 година бр.02-2148/3 од 29.12.2010 
година, усвоена од Управниот одбор на оваа агенција, 
на седницата, одржана на 29.12.2010 година. 

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

 
      Бр.51-7469/1-10               Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година        на Република Македонија, 

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

41. 
Врз основа на член 54 став 2  од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  5.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА  

МАТИЧНИ КНИГИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за внатрешни работи му престанува кори-
стењето на движни ствари лоцирани во  следните обје-
кти и тоа во: 

1. СВР-Струмица-метални шкафови (вкупно 20),  
2. ПС-Гевгелија-метални шкафови (вкупно 2),      
3. ПС-Радовиш-метални шкафови (вкупно 6), 
4. СВР-Охрид-вграден дрвен плакар од четири дела, 
5. ПС-Струга-метални шкафови (вкупно 2), 
6. ПС-Кичево-вграден дрвен плакар од четири дела, 
7. СВР-Тетово-вграден дрвен плакар (вкупно1),     

-метални шкафови (вкупно 6), 
-дрвени плакари (вкупно 2), 

8. ПС-Гостивар-вграден дрвен плакар (вкупно 6),     
-метални шкафови (вкупно  5), 
-дрвени плакари (вкупно 2), 

9. СВР-Штип-метални шкафови (вкупно 13) со 10 
наградби на шкаф, 

10. ПС-Кочани-дрвени дводелни плакари (вкупно 5) 
со 2 наградби, 

- метални шкафови (вкупно 2), 
11. ПС-Виница-метални шкафови (вкупно 5), 
12. ПС-Делчево-метални шкафови (вкупно 3), 
13. ПС-Берово-метални шкафови (вкупно 2), 
14. ПС-Свети Николе-метални шкафови (вкупно 5), 
15. ПС-Пробиштип-метални шкафови (вкупно 2), 
16. ПС-Крива Паланка-метални шкафови (вкупно 6), 
17.ПС-Кратово-дрвен трокрилен плакар (вкупно 1)  

- дрвени дводелни плакари (вкупно 3), 
18.СВР-Битола-метални шкафови (вкупно 9), 

- дрвени  плакари (вкупно 2), 
19.ПС-Прилеп-метални шкафови (вкупно  3), 

- вградени дрвени плакари (вкупно 2), 
20.ПС-Ресен-дрвен плакар (вкупно 1), 

- вграден дрвен плакари (вкупно 1), 
21.ПС-Демир Хисар-метален шкаф (вкупно  1), 

- дрвени плакари (вкупно 2), 
22.ПС Крушево-метален шкаф (вкупно 1), 

- вграден дрвен плакар (вкупно 1), 
23.ПС-Македонски Брод-метални шкафови (вкупно  2), 

- вграден дрвен плакар (вкупно 1), 
24.СВР-Велес-метални шкафови (вкупно  7), 
25.ПС-Кавадарци-метални шкафови (вкупно  6), 
26.ПС-Неготино-метални шкафови (вкупно  ), 
27.СВР-Куманово-метални шкафови (вкупно  7), 

- дрвени плакари (вкупно 18), 
- метални полици (вкупно 7), 

28.ПС-Валандово-метални шкафови (вкупно 2). 
 

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

на трајно користење, без надоместок на Министерство-
то за  правда - Управата за  водење на матични книги. 

  
Член 3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со директорот на Управа за водење на матични книги 
со кој ќе се уредат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење.  

 
Член  4 

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

 
       Бр.51-7650/1                     Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                      Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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42. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5.01.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ТЕМИШВАР 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Романија, со седиште во Темишвар. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр.51-7721/1-10                  Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
43. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија”  бр. 52/91) и член 31 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.01.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБ-
ЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ДИЗЕЛДОРФ 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Сојузна Република Германија, со седиште во Дизел-
дорф. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр.51-7722/1                     Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                      Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
44. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање за 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТА НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергитика на Република 
Македонија за 2011 година, бр. 02-8/1 од 3.01.2011 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија на седницата 
одржана на 3.01.2011 година. 

2. Оваа одлука во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   Бр. 51-7763/1-2010                Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година            на Република Македонија, 

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

45. 
Врз основа на член 121 став 2 од Законот за зашти-

та на потрошувачите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/04, 77/07 и 103/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА  
ПЕРИОДОТ 2011 – 2012 ГОДИНА 

 
I. ВОВЕД 

 
Програмата за заштита на потрошувачите за перио-

дот 2011 –2012 година произлегува од Законот за за-
штита на потрошувачите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 38/04, 77/07 и 103/08).  
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Со Програмата се утврдуваaт основните цели, по-
литиката за заштита на потрошувачите, мерките и 
активностите за нејзиното остварување, советување, 
едукација и  информирање на потрошувачите, како и 
потребните финансиски средства за реализирање на 
програмата. 

 
II. ПРАВНА РАМКА 

 
Со потпишувањето на Спогодбата за стабилизација 

и  асоцијација  во 2001 година, во која членот 97 се од-
несува на заштитата на потрошувачите, Република Ма-
кедонија  ги има прифатено обврските за усогласување 
на стандардите за заштитата на потрошувачите со стан-
дардите на Европската Унија, со цел ефикасна заштита 
на потрошувачите и функционирањето  на пазарната 
економија.  

Покрај Законот за заштита на потрошувачите во Ре-
публика Македонија и со  други закони се уредува  за-
штитата на потрошувачите, како што се: Закон за без-
бедност на производите, Закон за стандардизација, За-
кон за акредитација, Закон за надзор на пазарот, Закон 
за трговија, Закон за заштита на потрошувачите при 
договори за потрошувачки кредити, Закон за локална 
самоуправа, Закон за безбедност на храна, Закон за ту-
ристичка дејност, Закон за угостителска дејност, Закон 
за заштита и унапредување на животната средина и  
природата, Закон за домување, Закон за заштита на 
правата на пациентите, Закон за енергетика  и други.  

На заштитата на потрошувачите во договорните од-
носи кои не се регулирани со Законот за заштита на по-
трошувачите, се применуваат одредбите од  Законот за 
облигациони односи.  

 
III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 
Основната цел на Програмата за заштита на потро-

шувачите утврдена во членот 122 од Законот за зашти-
та на потрошувачите е  определување на политиката на 
заштитата на потрошувачите. 

Стратешките цели на Европската Унија утврдени во 
Стратегијата за потрошувачката политика 2007-2013 
година се: 

- Да се зајакне благосостојба  на потрошувачите во 
поглед на цените, изборот, квалитетот и безбедноста; 

- Ефикасно да се заштитат потрошувачите од сери-
озни ризици и закани; и 

- Да се зајакнат позициите на потрошувачите преку 
точни информации, транспарентност на пазарот и до-
вербата што произлегува од ефективна заштита. 

Поаѓајќи од овие стратешки цели, цели на оваа про-
грама  се:  

1. Обезбедување повисоко ниво на заштита на по-
трошувачите, преку натамошна хармонизација на зако-
нодавството, подобри консултации и подобро преста-
вување на правата на потрошувачите; 

2. Обезбедување на ефективно остварување на пра-
вилата за заштита на потрошувачите, преку јакнење на 
меѓусебната соработка на институциите, размена на  
информации, едукација и подршка на невладините ор-
ганизации. 

За остварувањето на  целите, активностите треба да 
бидат насочени кон: 

1. Натамошна хармонизација на националното зако-
нодавството од областа на заштитата на потрошувачи-
те со законодавството на Европската Унија заради 
обезбедување на повисоко ниво на заштита на економ-
ските интереси, здравјето, сигурноста, достоинството и 
правата на потрошувачите;  

2. Натамошно јакнење на институционалната рамка 
на сите нивоа и воспоставување на соработка помеѓу 
субјектите релевантни за заштита на потрошувачите, 
со посебен акцент на државните инспекциски органи за 
спроведување на пазарниот надзор; 

3. Нaтамошно создавање на услови за давање прав-
на помош и поддршка на потрошувачите во остварува-
њето на нивните права, посебно по пат на вонсудска 
заштита; 

4. Натамошна поддршка на работата и развојот на 
советодавната мрежа  на невладините организации од 
областа на заштитата  на потрошувачите; и 

5. Натамошно подигање на свеста на потрошувачи-
те по пат на информирање и едукација. 

Со политиката за заштитата на потрошувачите  тре-
ба да се осигура дека:  

1. Добрата и услугите се безбедни, а пазарите се 
фер и транспарентни; 

2. Дека потрошувачите ќе бидат доволно екипирани 
да донесуваат рационални одлуки; 

3. Дека на внатрешниот пазар функционираат един-
ствени воспоставени правила;  

4. Дека потрошувачите се еднакво ефективно за-
штитени. 

 
IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА  

2011 И 2012 ГОДИНА 
  
A.  МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА 
       
1. МИНИСТЕРСТВО  ЗА  ЕКОНОМИЈА 
 
Министерството за економија мерките и активно-

стите ќе ги реализира  во соработка со невладините ор-
ганизации од областа на заштитата на потрошувачите 
по пат на објавување на Јавен повик за доделување на 
финансиски средства во висина од 400.000 денари за 
реализација на програма (проект) со кој ќе се реализи-
раат следните цели и активности: 



11 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 3 - Стр. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 8 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јануари 2011 
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V. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА  
НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 
Мерките и активностите од  оваа програма ќе се реализираат во рамките на обезбедените средства во Буџе-

тот на Република Македонија  за 2011 и  2012 година. 
Надлежните министерства и институции поодделните активности од програмата  ќе  ги реализираат од 

сопствени буџетски средства одобрени за тековната година.  
За 2011 година за реализација на активностите од програмата потребни се вкупно 2.650.000  денари.  
За 2012 година за реализација на активностите од програмата потребни се вкупно 7.637.600 денари заедно 

со средствата за учество во ИПА Проект.  
 

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ПРОГРАМАТА 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  
 

        Бр.51-7707/1                                            Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година                                       на Владата на Република   

   Скопје                                                       Македонија,  
                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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46. 
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, 88/08, 115/08 и 10/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.01.2011 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУ-
РЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ  И  
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за развој на претприемништвото, конкурентноста и 
иновативноста на малите и средни  претпријатија во 
вкупен износ од 9.186.000 (девет милиони сто осумде-
сет и шест илјади) денари, обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година, раздел 10001, 
програма Д, потпрограма ДГ - Поддршка на развојот на 
малите и средни претпријатија, ставка 420,425, 426,462 
и 464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се кори-
стат за  следниве намени: 

1. Кофинансирање на Европскиот информати-
вен и иновативен центар во Македонија (ЕИИЦМ) - 
Enterprise Europe Network 

- Кофинансирање на редовните активности на Цен-
тарот во согласност со неговата тригодишна програма. 
(Проектот е кофинансиран и од ЕУ преку ЦИП Програ-
мата 2007-2013).                3.100.000 денари 

 
2. Опсерваторија за МСП-изготвување на годи-

шен извештај за малите и средни претпријатија 
- Изготвување и публикување на извештај за малите 

и средни претпријатија во 2010 година. 
200.000 денари 

 
3. Кофинансирање на проекти на Бизнис центри-

те за поддршка на МСП  
- Финансиска поддршка на доставени и усвоени 

проекти за: 
1. Организирање на основни обуки за старт-ап биз-

ниси,  
2. Обуки за постојните претприемачи,  
3.  Промоција на претприемништвото 
4. Обуки за развој и поддршка на женското прет-

приемништво 
Постапката за доделување на средства од оваа точ-

ка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во пе-
чатените медиуми за поднесување на барања за кофи-
нансирање на проекти од страна на Бизнис центрите. 

2.550.000 денари 
 
4. Форум за МСП 
- Организирање на форум  за презентирање на изве-

штајот на Р. Македонија  за  Актот за мали бизниси  
- Организирање на форум  за Програмата  за подо-

брување на претприемништвото и конкурентноста на 
МСП во РМ (2011-2013) 

- Организирање на конференција за високо образова-
ние во соработка со Регионалниот центар за претприем-
ничко учење на Југоисточна Европа-Загреб (SEECEL). 

386.000 денари 
 
5. Кофинансирање на трошоците на бизнис ин-

кубатори  
- Финансиска поддршка на доставени и усвоени 

проекти за: 

1. Организирање на обуки  
2. Консултантски услуги  
3. Вмрежување  
 
Постапката за доделување на средства од оваа точ-

ка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во пе-
чатените медиуми за  поднесување на барања за кофи-
нансирање на проекти од страна на Бизнис инкубато-
рите. 

1.050.000 денари 
 
6. Кофинансирање на проекти за поддршка и 

промоција на занаетчиството 
- Финансиска поддршка на доставени и усвоени 

проекти за: 
1. Организирање на форуми 
2. Организирање на обуки 
3. Промотивни активности (саеми, манифестации и др.) 
 
Постапката за доделување на средства од оваа точ-

ка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во пе-
чатените медиуми за  поднесување на барања за кофи-
нансирање на проекти од страна на занаетчиските ко-
мори, здруженија на граѓани и фондации за поддршка 
на занаетчиството во РМ. 

900.000 денари 
 
7. Субвенции за приватни претпријатија  
- Надоместување на дел од трошоците на деловните 

субјекти за сертификација на системи за квалитет спо-
ред ISO стандарди 

   600.000 денари 
 
- Финансиска поддршка за тренинг на НАССР тим 

за воведување, одржување и модификација на НАССР 
систем 

    200.000 денари 
 
- Надоместување на дел од трошоците на деловните 

субјекти за поднесување на меѓународна пријава на па-
тент, односно барање за потполно испитување на при-
јавата, во износ од  

   200.000 денари   
                                                                          
Постапката за доделување на средства од оваа точ-

ка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во пе-
чатените медиуми за покажување на интерес од страна 
на деловните субјекти. 

       
Член 3 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за економија. 

  
Член 4 

Министерството за економија до Владата на Репуб-
лика Македонија ќе достави извештај за реализација на 
Програмата, заклучно со 31.01.2012 година.  

  
Член 5 

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

 
    Бр.51-7909/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                    Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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47. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2011 година, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕН-
ЦИОНАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕ-
КТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ  

НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2011 ГОДИНА 
 

I. 
Со оваа програма се определуваат активностите 

што ќе се преземат, висината на средствата и репрезен-
тативните и резиденцијалните објекти и службените 
згради и службените простории коишто подлежат на 
инвестиционо одржување. 

Средствата за реализација на Програмата за инве-
стиционо одржување на резиденцијалните и репрезен-
тативните објекти и службени простории на органите 
на државната управа  ќе се користат за: 

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

2. Одвојување на електрична инсталација по спра-
тови во објектот на МРТВ  како и довршување на ли-
втовите за лица со посебни потреби во објектот на Вла-
дата на Република Македонија.  

 
II. 

Средствата за извршување на мерките и активно-
стите од дел I на оваа програма се обезбедени од след-
ните извори: 

 
1. Буџет на Република Македонија за 2011 година, 

согласно со Раздел 040.02, Потпрограма 1А - Рекон-
струкција на згради на владини органи 

- ставка 481 - Градежни објекти             8.521.000,00 
 

 
III. 

Средствата од дел II на оваа програма ќе се кори-
стат за следните намени: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. 

За извршување на оваа програма се грижи Служба-
та 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. 51-7779/1-2010                Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година            на Република Македонија, 

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

48. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за минерал-

ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 158/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средства-
та, намената и начинот за нивното користење, обемот и 
локалитетите на кои ќе се вршат Основните геолошки 
истражувања за 2011 година. 

 
II 

Средствата за финансирање на позициите предви-
дени во оваа програма во износ од 19.085.000,00 (де-
ветнаесет милиони и осумдесет и пет илјади денари), 
се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 
2011 година, раздел - 10001, програма 2, потпрограма 
20 - Искористување на природните ресурси, категорија 
– 48 – капитални расходи, ставка – 485 (вложувања и 
нефинансиски средства).  

Висината на средствата по предложените проекти 
кои се предмет на реализација со оваа програма се со 
цел обезбедување на Основни геолошки карти и геоло-
шки податоци за градбата, структурата и карактеристи-
ките на карпите за потребите на Републиката и тоа:  
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III 
Распоредот на средствата по проектите ќе ги врши 

Министерството за економија врз основа на Договори со 
изведувачите согласно дел II став 2 од оваа програма. 

 
IV 

Министерството за економија за реализираните бу-
џетски средства ќе достави извештај со финансиски по-
казатели до Владата на Република Македонија за реа-
лизацијата на оваа програма, како и за постигнатите ре-
зултати и образложение за евентуалните отстапувања 
од планираните активности, заклучно со 31 јануари 
2012 година. 

 
V 

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

 
   Бр.51-7919/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
49. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.01.2011 година, донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ГЕОЛОШКИ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ  
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средства-
та, намената и начинот на нивното користење за функ-
ционирањето на Геолошко информативниот систем за 
2011 година. 

 
II 

Средствата за финансирање на позициите предви-
дени во оваа програма се обезбедени од Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2011 година во износ од 
3.825.000,00 (три милиони осумсто дваесет и пет илја-
ди денари), раздел 10001, програма 2, потпрограма 20 - 
искористување на природните ресурси, категорија – 48 
– капитални расходи, ставка – 482 (други градежни об-
јекти).  

Предвидените средства се за докомплетирање на 
системот а се однесуваат на следните позиции: 

   
Ред. 
број Вид позиција Цена 

денари 
1 Надградба и одржување на ГИС 

софтверски пакети за напредни 
анализи и контрола на копови 1.525.000,00 

2 Обработка и складирање на гео-
лошки податоци во ГИС систем 1.050.000,00 

3 Надзор и Ревизија на обработка и 
складирање на геолошка доку-
ментација во ГИС систем 50.000,00 

4 Развивање на софтвер за контро-
ла на копови (OTSC) 1.200.000,00 

 
III 

Распоредот на средствата по проектите ќе ги врши 
Министерството за економија врз основа на Договори со 
изведувачите согласно дел II став 2 од оваа програма. 

IV 
Министерството за економија за реализираните бу-

џетски средства ќе достави извештај со финансиски по-
казатели до Владата на Република Македонија за реали-
зираната Програма за Геолошкиот информативен систем 
за 2011 година, како и за постигнатите резултати и 
образложение за евентуалните отстапувања од планира-
ните активности, заклучно со 31 јануари  2012 година. 

 
V 

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

 
   Бр.51-7922/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
50. 

Врз основа на  член 5 став 2 од Законот за акредита-
ција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.120/2009), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.01.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I. Вовед 

 
Врз основа на Законот за акредитација ("Службен 

весник на Република Македонија" бр.120/2009) се уре-
дува основањето, организацијата и работењето на Ин-
ститутот за акредитација на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: ИАРМ) како јавна установа која 
ги врши работите и задачите на национално тело за 
акредитација, како и постапката за акредитирање врз 
основа на овој и други закони и надзорот над исполну-
вањето на барањата за акредитација. 

Акредитацијата претставува моќна алатка со која 
посредно се обезбедува квалитет на производите и раз-
вој на трговските односи на национално и меѓународно 
ниво. Воедно со акредитацијата се намалуваат, а во го-
лем дел и се елиминираат техничките бариери при раз-
мената на стоките и услугите. Акредитацијата придо-
несува за повисок квалитет и подобра конкурентност 
на производите и услугите со најмали трошоци. Акре-
дитацијата се спроведува на барање на домашни и 
странски правни лица, а се темели врз основа на Зако-
нот за акредитација и други закони и во согласност со 
барањата во соодветните македонски, европски и меѓу-
народни стандарди и документи на националните, 
европските и меѓународните организации.    

Во принцип акредитацијата има доброволен кара-
ктер и на недискриминаторски начин е достапна до се-
која странка која ќе поднесе Пријава за акредитација. 
Воедно, акредитацијата е основа за добивање овласту-
вање од страна на министерствата. Акредитационите 
постапки кои ги спроведува ИАРМ особено се однесу-
ваат за акредитација на: 

- лаборатории за тестирање и калибрација,  
- тела кои вршат сертификација на производи, 
- тела кои вршат сертификација на системи за упра-

вување, 
- тела кои вршат инспекција. 
Постапките за акредитацијата (во областите на те-

стирање, сертифицирање и инспекција) се базира на 
стандардите од серијата МКС EN ISO/IEC 17000, од-
носно МКС ЕN 45000. 

ИАРМ активно учествува во работата на европски-
те и меѓународните организации за акредитацијата и 
притоа ги застапува интересите на Република Македо-
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нија во нив. ИАРМ е полноправна членка на Европска-
та организација за акредитација (European cooperation 
for accreditation - ЕА) и има статус на придружна член-
ка на Меѓународната организација за акредитација на 
лаборатории (International Laboratory Accreditation 
Cooperation - ILAC). 

Согласно со член 14 став 1 од Законот за акредита-
ција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
120/2009 год.), заради извршување на работите и задачи-
те на ИАРМ, Владата на Република Македонија на пред-
лог на ИАРМ донесува годишна програма за работа.  

 
II. Цели на Програмата за работа на ИАРМ  

за 2011 година 
 
Главна цел на ИАРМ е континуирано зајакнување 

на системот на акредитација кој на телата за оцена на 
сообразност (сертификационите тела, лабораториите за 
тестирање и калибрација и инспекциските тела) ќе им 
обезбеди доверба во компетентноста и ќе придонесе да 
се намалат бариерите во трговијата за домашните про-
изводи  на пазарите во Европа и светот. 

Поаѓајќи од фактот дека акредитацијата во Репуб-
лика Македонија игра важна улога во внатрешниот па-
зар и квалитетот на живеење и дека претставува важен 
инструмент во поддршка на приближувањето на Ре-
публика Македонија кон Европската Унија што е осо-
бено истакнато во примената на хармонизиранато зако-
нодавство, активностите предвидени со оваа програма 
се особено насочени кон потпишување на Договор за 
взаемно признавање (Multilateral agreement – MLA1) со 
ЕА. Со потпишувањето  на овој договор ќе се овозмо-
жи признавање на европско и меѓународно ниво на из-
вештаите и сертификатите на акредитираните тела за 
оцена на сообразност од Република Македонија. Воед-
но, тоа ќе придонесе во намалување на бариерите во 
трговијата и слободно движење на производите и услу-
гите од Република Македонија. 

ИАРМ поголем дел од своите активности во 2011 
година ќе ги насочи кон потпишување на MLA. Имено, 
во периодот од 7 до 11.12.2009 година тимот за предо-
цена за потпишување на MLA ја реализира предоцену-
вачката посета и го достави Извештајот од предоценка-
та. Во 2010 година ИАРМ во потполност ги реализира 
препораките дадени во Извештајот и во текот на 2011 
година се очекува реализација на иницијалната оцена 
(peer evaluation) од страна на тимот за потпишување на 
MLA. Посебни цели за реализацијата на програмата се: 

- зајакнување и координирање на акредитационите 
активности во Република Македонија следејќи ги 
европските и меѓународните принципи и пракса, 

- промовирање на извештаите и/или сертификатите 
кои ги издаваат телата за оцена на сообразност акреди-
тирани од ИАРМ,  

- развивање соодветен процес и пракса за акредита-
ција базирани на европските / меѓународните стандар-
ди и упатства, 

- активна соработка со европските и меѓународните 
организации за акредитација, 

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

- давање техничка поддршка на министерствата при 
имплементација на директивите, и  

- постојана работа за стекнување поголема доверба 
кај заинтересираните страни. 

 

                                                                 
1 MLA претставува договор потпишан помеѓу акредитационите 
тела, членки на ЕА, за признавање на еднаквост и доверливост, а 
со тоа и прифаќање на акредитираните сертификациони, инспек-
циски и калибрациони сертификати и извештаи од тестирање низ 
цела Европа. 

III. Предвидени активности за реализација 
на Програмата 

 
Во Буџетот на Република Македонија за 2011 годи-

на („Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/2010), раздел 10001 – Министерство за економија, 
во Потпрограма 51 – ИАРМ, на категориите 42 – стоки 
и услуги и 48 – капитални расходи, планирани се фи-
нансиски средства во износ од 22.494.000. 

За воспоставување и одржување на ефикасен наци-
онален систем за акредитација согласно Законот за 
акредитација ("Службен весник на Република Македо-
нија", бр.120/2009), стандардот МКС EN ISO/IEC 
17011, препораките од меѓународниот тим за потпишу-
вање на МЛА со EA, како и активностите предвидени 
со ИПА-2008 (Инструмент за претпристапна помош) 
проектот, потребно е да се реализираат следниве актив-
ности: 

 
1. Акредитациони активности 

 
ИАРМ досега има акредитирано 60 тела за оцена на 

сообразност и има 27 нови пријави за акредитација. Во 
2011 година ќе се изврши редовен надзор на веќе акре-
дитиратите тела, а воедно ИАРМ ќе се стреми кон зго-
лемување на бројот на акредитирани тела за оцена на 
сообразност. 

Согласно Законот за акредитација, како и Извешта-
јот од тимот за предоценка за потпишување на MLA, 
ИАРМ континуирано ќе го подобрува целокупниот си-
стем за акредитација. Во рамките на развојните актив-
ности, ИАРМ ќе развива нови шеми за акредитација 
согласно специфичните потреби на Република Македо-
нија. Развојот на овие шеми ќе биде во соработка со за-
интересираните страни, потпомогнати со работата на 
Техничките комитети. 

Во реализацијата на акредитационите активности 
од особено значење претставува и работата на Сектор-
ските комитети, чија основна задача е изготвување на 
документи кои ќе помогнат во постапката за оцена на 
компетентноста на телата за оцена на сообразност спо-
ред утврдена регулатива. 

Со оглед на фактот дека компетентноста на оцену-
вачите е клучна за квалитетна реализација на акредита-
ционите активности, ИАРМ голем акцент во работата 
става на ангажирање на стручни оценувачи и експерти 
од различни технички подрачја и нивно обучување/до-
обучување за стандардите за акредитација и процеду-
рите за оценување.  

Листите на оценувачи и експерти постојано се до-
полнуваат со нови лица и редовно се ажурираат. Во 
2010 година листата на оценувачи ја сочинуваат 55 
оценувачи, од кои 17 водечки, кандидати за оценувачи 
има 48 и 50 експерти. 10 од водечките оценувачи се од 
редот на вработените стручни лица во ИАРМ, а остана-
тите се надворешни соработници и тоа најголемиот 
број од Република Македонија. Во листите покрај нив, 
има и странски оценувачи и експерти од  други тела за 
акредитација, кои се членови во ЕА или со кои ИАРМ 
има потпишан договор за соработка.  

Во рамките на соработката со националните инсти-
туции, ИАРМ ќе потпише билатерален договор за сора-
ботка со Министерството за економија. Со тој договор 
ќе се регулираат меѓусебните односи на полето на ин-
фраструктурата на квалитет во Република Македонија. 
Исто така, ИАРМ активно ќе соработува со Институтот 
за стандардизација на Република Македонија и Бирото 
за Метрологија, институции со кои ИАРМ веќе има 
потпишано договори за соработка. 

 
Потребни средства ...................... 3.000.000 денари 
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2. Потпишување на Договор за взаемно признавање 
на резултатите (MLA) 

 
Во периодот од 17-21.12.2009 се реализира предо-

ценувачката оцена на ИАРМ како дел од постапката за 
потпишување на MLA. Предоценувачката оцена беше 
реализирана од страна на меѓународен тим определен 
од ЕА. Во текот на 2010 година ИАРМ во целост ги от-
страни забелешките дадени во извештајот од предоце-
нувачката посета и се очекува во 2011 година да се реа-
лизира иницијалното оценување (peer evaluation) од 
страна на ЕА. Иницијалното оценување го спроведува 
тим составен од 5 експерти предложени од ЕА и вкуп-
ните финансиски трошоци за нивното оценување ги 
сноси ИАРМ. 

Потпишувањето на овој договор е од особена важ-
ност за македонското стопанство, бидејки со овој дого-
вор македонските компании ќе стекнат рамноправен 
статус со европските и останатите меѓународни компа-
нии за присуство на нивните пазари.  

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

3. Организирање на обуки 
 
Во рамките на оваа активност ИАРМ ќе организира 

обуки како за вработените, така и за надворешни лица 
со цел да се зголеми бројот на оценувачи кои ќе ги ко-
ристи ИАРМ во постапките за акредитација. 

Во 2011 година ИАРМ ќе се стреми да го зголеми 
бројот на водечки оценувачи преку вклучување на кан-
дидатите за оценувачи и техничките оценувачи во тео-
ретски обуки и обуки со вклучување во оценувања под 
надзор.  

Согласно препораките од предоценката за потпи-
шување на МЛА, во 2010 година започната е дообука 
на регистрираните оценувачи и листите на оценувачи и 
експерти се проширени во сите области кои се застапе-
ни во постапките за акредитација.  

Во 2011 година ИАРМ планира да го продолжи овој 
тренд и за таа цел ќе организира: 

- Обуки на вработените за стандардот МКС EN 
ISO/IEC 17011 - Општи барања за телата за акредита-
ција кои акредитираат тела за оцена на сообразноста, 
стандард по кој работи ИАРМ. Оваа обука е неопходна 
за да се обезбеди разбирање на системот за квалитет на 
сите нивоа во организацијата на ИАРМ. При обуката, 
покрај барањата на стандардот ќе бидат презентирани 
и документите од системот за квалитет на ИАРМ, како 
и елементи на стандардот ISO 19011. Воедно, со оваа 
обука ќе се зголеми и бројот на интерни проверувачи 
на ИАРМ. Оваа обука ќе се одржи на 21 и 22 јануари 
2011 година. 

- Обуки за оценувачи за стандардите: МКС EN 
ISO/IEC 17025 и МКС EN ISO/IEC 17020. 

- Обуки и/или работилници за одредени специфич-
ни технички барања (како на пр. мерна неодреденост, 
користење на референтни материјали и сл.) 

- Семинари за развој на нови шеми за акредитација:  
Акредитација на медицински лаборатории  
Акредитација на сертификациони тела за персонал  
 
Во овие обуки ќе се вклучат како вработените на 

ИАРМ, така и надворешните соработници, оценувачи и 
експерти. 

Дел од теоретските обуки ќе бидат организирани во 
тренинг центарот на ИАРМ, а дел во странски акреди-
тациони тела, членки на ЕА и потписнички на MLA. 

Во рамките на ИПА-2008 проектот, во 2011 година 
исто така се планирани обуки и студиски патувања. 
Дел од обуките ќе бидат теоретски (обуки за обучувачи 
и оценувачи), а повеќето ќе бидат со обука на лице ме-
сто (on-site) преку размена на искуства со оценувачи на 
ЕА како партнери, преку организирање на оценувања 
под надзор на странски оценувач и слично. 

 
Потребни средства ......................... 600.000 денари 
 
4. Промовирање на системот на акредитација 
 
Акредитацијата како постапка се почесто е застапе-

на во националното законодавство и барањата за акре-
дитација на институциите во државата е се поголема. 
За таа цел, неопходно е поголема информираност на за-
интересираните страни за начинот на аплицирање, како 
и за начинот на добивање статус на акредитирано тело. 

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

- Припремање и издавање на промотивен и едукати-
вен материјал од областа на акредитацијата. 

- Издавање на Годишен извештај за работата на 
ИАРМ за 2010 година. 

- Промоција за доделување на сертификати на акре-
дитираните тела во 2011 година. Оваа промоција ќе се 
организира на 9 јуни 2011 година, по повод Меѓуна-
родниот ден на акредитацијата. 

- Заштита на логото и знакот за акредитација во Др-
жавниот завод за индустриска сопственост. 

 
Потребни средства ........................ 300.000 денари 
 

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

 
Советот на ИАРМ го сочинуваат 11 члена, а Одбо-

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

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

6. Меѓународни активности 
 
Како полноправна членка на ЕА, ИАРМ задолжи-

телно учествува преку свои претставници на двете го-
дишни собранија на ЕА и двата состанока на MAC ко-
митетот (EA - Multilateral Agreement Committee) кои ќе 
се организираат во 2011 година. Исто така, за следење 
на најновите случувања во областа на акредитацијата 
во Европа, неопходно е учество на претставници од 
ИАРМ на состаноците на комитетите на ЕА (Комитет 
за лаборатории, Комитет за сертификациони тела, Ко-
митет за инспекциски тела, Комитет за комуникација и 
публикација, Комитет за хоризонтална хармонизација).  

За успешна реализација на оценката (peer evaluation) 
за потпишување на MLA која ќе се спроведе од страна на 
тим од оценувачи составен од ЕА, од особено значење ќе 
биде учеството на вработените од ИАРМ на овие настани. 

За продолжување на меѓународната афирмација на 
ИАРМ, предвидено е учество на еден претставник на 
ИАРМ на годишното собрание на ILAC во 2011 година. 

На регионално ниво, ИАРМ има потпишано билате-
рални договори за соработка со националните акреди-
тациони тела на Србија, Црна Гора, Бугарија, Албани-
ја, Хрватска, Турција, Косово и Босна и Херцеговина. 
Целта на овие договори е организација на заеднички 
обуки за оценувачи, размена на експерти и оценувачи 
на регионално ниво што ќе придонесе за изградба на 
ефикасен систем за акредитација. 

 
Потребни средства ..................... 1.094.000 денари 
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7. Имплементација на проектот “ИПА-2008“ 
 
Име на проектот: Поддршка на Слободно движење 

на стоки - Инфраструктура за квалитет,  Компомента - 
Поддршка на Институтот за акредитација 

Основни цели на проектот се зголемување на бро-
јот на технички оценувачи, подобрување на документа-
цијата за системот за управување, меѓународно призна-
вање на извештаите од тестирање и сертификација и 
имплементација на директивите од Нов, Глобален и 
Стар приод - зголемен број на нотифицирани тела за 
оцена на сообразност. 

Овие цели ИАРМ ќе ги реализира преку заеднички 
оцени, со тело за акредитација - MLA потписник, на ма-
кедонските лаборатории, инспекциски и сертификацио-
ни тела, организирање на обуки, трансфер на знаење и 
примена на најдобри практики од земјите членки на ЕУ 
за акредитација на нотифицирани тела. Исто така, во 
рамките на проектот ќе се набави софтвер за управување 
со податоци како поддршка на процесот за оцена на 
компетентноста на телата за оцена на сообразност. Фи-
нансиските средства за набавката на софтверот се обез-
бедени од буџетот на ИАРМ и претставуваат национал-
но кофинансирање за реализација на проектот. 

 
Потребни средства ................... 15.300.000 денари 
 
8. Менаџмент и тековно работење на ИАРМ 

 
Во ноември 2011 година истекува мандатот на дире-

кторот на ИАРМ, поради тоа во октомври 2011 година 
ќе се спроведе постапка за избор на директор на ИАРМ. 

За потребите на Одделението за финансиско рабо-
тење потребна е набавка на софтвер за благајничко ра-
ботење. Исто така, за нормално одвивање на тековните 
активности на ИАРМ, во буџетот на ИАРМ за 2011 го-
дина обезбедени се средства за реконструкција на тре-
нинг центарот, како и за набавка на компјутерска и те-
лекомуникациска опрема.  

 
Потребни средства ...................... 700.000 денари 
 
Заклучно со 31.01.2012 година, ИАРМ ќе достави 

извештај со финансиски показатели за реализација на 
Програмата за работа на ИАРМ за 2011 година до Вла-
дата на Република Македонија во кој ќе бидат опфате-
ни постигнатите резултати и финансиските показатели, 
како и образложението за евентуалните отстапувања од 
планираните активности. 

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

 
    Бр.51-7935/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
51. 

Врз основа на член 96 од Законот за шумите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  5.1.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 
ЗА 2011 ГОДИНА 

  
I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2011 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија”  бр.161/10),  Раздел 14001 - Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шумарство, 
Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, се 
утврдува изворот и износот на средствата, видот и 
обемот на работите и мерките кои ќе се финанансираат, 
извршителите на работите, како и начинот на користење 
на средствата за извршени работи во 2011 година. 

 
II 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Средства од делот II на оваа програма во износ од 

100.500.000 денари ќе се користат за следните рабо-
ти/мерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Пошумување на голините и ерозивните земјишта 

со садници од точка 1 потточка 1.1,  ќе се врши првенс-
твено на локации со поголема површина и кои се во со-
став или во непосредна близина на постоечките шуми, 
а пошумување на голините и ерозивните земјишта со 
садници од точка 1 потточка 1.2,  ќе се врши на лока-
ции кои се поголеми од 0,50 ха.  
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2. Нега со прореди од точка 2, ќе се врши во шум-
ски култури, насади подигнати со пошумување и на 
пренаменети природно пошумени површини до 30-го-
дишна возраст. 

3. Отстранување на последиците од шумски пожари 
од точка 3, ќе се врши на површина над 50 ха во рамки-
те на една шумско стопанска единица преку вештачка 
обнова со пошумување со садници.  

За реализација на работите од точките 1, 2 и 3 од 
оваа програма, извршителите на работите доставуваат 
до Министерството  за земјоделство, шумарство и во-
достопанство за секоја работа посебна оперативно -
стручна програма,  во која се наведуваат основните по-
датоци за локалитетот и подетални податоци за обемот 
и видот на работата, техниката, времето на реализација 
на работите и други важни податоци.     

4. Садниците за пошумување од точка 4, ќе се кори-
стат за пошумување на сечишта согласно Одобрението 
за сеча на шуми во приватна сопственост издадено од 
надлежен орган, како и за пошумување на површини 
помали од 0,50 ха (голини, напуштено земјоделско зем-
јиште и сл). Садниците ќе се обезбедат од ЈП „Маке-
донски шуми“ – Скопје, а ќе ги распределува Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво преку подрачните единици.  

5. Превентивна заштита на шумите и шумските 
култури од потенцијални штетници кои можат да за-
грозат поголеми шумски простори од точка 5, ќе се вр-
ши преку организирана Извештајно дијагнозно прог-
нозна служба (ИДП служба) за шумите во Република 
Македонија и преку следење на состојбата на шумите 
на биоиндикаторските точки поставени на 16 киломе-
тарска мрежа на територијата на Република Македони-
ја. Шумарскиот Факултетот – Скопје, до Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе 
достави Извештај за здравствената состојба на шумите 
во Република Македонија за 2011 година со предлог 
мерки  и  Извештај за здравствената состојба на шуми-
те на биоиндикаторските точки на територијата на Ре-
публика Македонија за 2011 година.   

6. Сузбивање на растителни болести и штетници во 
шуми и шумски култури и на површини во кои е извр-
шена мелиорација на деградирани шуми и шикари од 
точка 6, ќе се изврши со авионско третирање на боро-
вите шуми и шумски култури  заради  сузбивање на 
штетникот боров четник (Thaumatopea pityocampa 
Schiff.) во регионите кои ќе ги определи  институција 
овластена за стручно раководење на авионското трети-
рање на шумите.  

7. Студиите од областа на шумарството од точка 7,  
ќе ги изработуваат тимови од научни експерти од соод-
ветни специјалности. Изготвените студии, како при-
марни документи, ќе бидат база и во функција за изго-
твување на други неопходни документи од областа на 
шумарството, кои ќе послужат за унапредувањето и 
развојот на шумарството во Република Македонија .  

8. Неизмирени обврски од точка 8, ќе се исплатат 
на извршителот на работите согласно склучените дого-
вори за реализација на работите по Програмата за про-
ширена репродукција на шумите за 2010 година и врз 
основа на записниците за извршените работи.   

9. Средствата за имлементација на активностите од 
Програмата за проширена репродукција на шумите за 
2011  година од точка 9 ќе се користат за учество на 
конгреси, советувања, семинари, симпозиуми, билате-
рални, мултилатерални и други средби, како и за обуки 
од областа на шумарството кои се во функција на 
стручно унапредување и осовременување на програм-
ските активности, за материјално - технички средства 
за имплементирање на активностите предвидени со 
програмата, како и за недоволно предвидени работи 
кои ќе произлезат во текот на годината при реализација 
на Програмата. 

IV 
Исплатата на средствата за реализација на работите 

од дел III, точка 1, 2, 3 и 5 на оваа програма, ќе се врши 
врз основа на склучени договори помеѓу Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
извршителите на работите.  

Исплата на средтвата од дел III точка 4 на оваа про-
грама ќе се врши врз основа на Списокот на лицата кои 
подигнале садници, изготвен и заверен од стручно ли-
це од областа на шумарството или одговорно лице во 
Подрачната единица на Министерството и приложени 
копии од испратници за подигнати садници од ЈП „Ма-
кедонски шуми“- Скопје. 

Исплатата на средства за реализација на работите 
од дел III,  точки 6 и 7 на оваа програма, ќе се врши врз 
основа на склучени договори помеѓу Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и извр-
шителите на работите кои ќе бидат избрани согласно 
Законот за јавни набавки.  

Исплатата на средствата од дел III точка 8 на оваа 
програма ќе се врши врз основа на склучените догово-
ри по Програмата за проширена репродукција на шу-
мите за 2010 година помеѓу Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и извршителите 
на работите.  

Исплатата на средствата од дел III точка 9 на оваа 
програма ќе се врши врз основа на решение од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
V 

Средствата од оваа програма се неповратни. 
 

VI 
Доколку при реализација на оваа програма дојде до 

зголемување на обемот  на  мерките и активностите во 
одделни позиции или зголемување на средствата, а 
другите мерки и активности делумно или воопшто не 
се реализираат во текот на годината, министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши 
пренамена на средствата од една во друга позиција во 
рамките на вкупно расположивите средства. 

 
VII 

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

 
   Бр. 51-7938/1-2010               Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 
            Скопје                      Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
52. 

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за семенски 
и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 39/2006 и 
89/2008), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.01.2011 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ  
ВО 2011 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се спроведува контролата на про-
изводството на сертифициран семенски и саден матери-
јал, воведување во трговија на нови домашни и странски 
сорти на земјоделски растенија, создавање услови за чу-
вање и одржување на семенски и саден материјал, за-
штита на селекционерските права и изработка на подза-
конски акти од областа на семето и садниот материјал и 
нивно усогласување со ЕУ законодавството. 
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II 
Средствата од Програмата за семе и саден матери-

јал во 2011 година  утврдени во износ од 4.000.000,00 
денари се од следните извори:                                             

                                                                                                                                               
  
 
 
 
 
 

III 
Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе 

се користат за:            
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма од  

1.800.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма од  

1.200.000,00 денари ќе се користат за: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средствата од дел III точка 3 на оваа програма од  

1.000.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Исплатата на средствата од оваа програма го врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Доколку дојде до извршување на некои од мерките, 
предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга 
биде реализирна во помал обем, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство во рамките на 
предвидените средства врши пренамена на средствата 
по мерки. 

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

a) со договор што го склучува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство со правно лице 
за мерките од дел  IV став 1 алинеја 1, 2, став 2 алинеја 
1, 2  и став  3 алинеја 1.  

б) со решение на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство за мерките  од  дел  IV став 1 
алинеја  3, 4  и став 3 алинеја 2, 3. 

 
VI 

Средствата од оваа програма се неповратни. 
 

VII 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
   Бр.51-7939/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
53. 

Врз основа на член 15 од Законот за хидрометеоро-
лошка дејност  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 103/2008), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.01.2011 година, донесе         

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2011 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за реализација на оваа програма во 2011 
година во износ од 126.177.000,00 денари, обезбедени 
со Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/10), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки 
работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се кори-
стат за следните намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

нос од 25.612.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 
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III 
Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во из-

нос од 33.601.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

нос од 34.749.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во из-
нос од 31.965.000,00 денари ќе се користат за следните 
намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI 
Средствата од Дел I точка 5 од оваа програма во из-

нос од 250.000,00 денари ќе се користат за следните на-
мени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
    Бр.51-7940/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                    Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
54. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 161/2010) и член 15 од 
Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник 
на Република Македонија” бр.7/2008 и 67/2010),  Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.01.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО 
И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за финансиска поддршка во рибарство-
то и аквакултурата за 2011 година во вкупен износ од 
64 500 000,00 денари, обезбедени осогласно Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 161/10) раздел 
14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој, потпрограма 20 – Фи-
нансиска поддршка во земјоделствотро, ставка 464 - 
разни трансфери во износ од 20 000 000,00 денари и 
согласно потпрограма 2A-Финансиска поддршка на ру-
рален развој, ставка 489 - капитални субвенции за прет-
пријатија и невладини организации во износ од 44 500 
000,00 денари, ќе се користат според намените, крите-
риумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за 
следниве мерки:  
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II 
(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма на-

менети за заштита и развој на водната флора и фауна 
во износ од 11 000 000,00 ќе се користат за реализација 
на следните активности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Koрисници на средствата од став (1)  потточка 

1.1 и 1.2. од овој дел имаат субјекти – регистрирани ре-
процентри за производство на репродуктивен и пори-
бителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест на 
определени видови автохтони видови риби.  

(3) Koрисници на средствата од став (1) потточка 
1.3. од овој дел се корисниците на доводните, турбин-
ските и други канали кои го спречуваат нормалното 
движење на рибите во риболовните води или риболов-
ни здруженија - концесионери на рибите на риболовна-
та вода на која се наоѓаат (се изградени) препреките.  

(4) Koрисник на средствата од став (1) потточка 1.4. 
од овој дел е единицата  на локална самоуправа и кон-
цесионерот на риби за стопански риболов на Дојран-
ското Езеро. 

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

(6) Средствата од став (1)  точка 1 потточка 1.2. од 
овој дел се наменети за надомест на трошоци за обезбе-
дување на порибителен материјал од охридска и автох-
тона речна пастрмка со големина од 10 - 50 грама, ед-
ногодишен крап до 70 грама и двогодишен крап со го-
лемина до 500 грама за порибување на риболовните во-
ди кои не се дадени на концесија.  

(7) Средствата од став (1)  потточка 1.3. од овој дел 
можат да бидат наменети за изградба на рибни патеки, 
превојници, водни лифтови и други видови заштитни 
инсталации 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 согласно основен проект врз 
основа на кој е добиено одобрението за градба 

(8) Средствата од став (1)  потточка 1.4. од овој дел 
можат да бидат наменети за изградба на нови или об-
новување на постоечките објекти 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. 
(9) Вкупната вредност на одобрени инвестиции од 

став (7) од овој дел,  по поединечен корисник не може 
да го надмине износот од 500 000,00 денари. 

(10) Вкупната вредност на одобрени инвестиции од 
став (8) од овој дел,  по поединечен корисник не може 
да го надмине износот од 330 000,00 денари.  

(11) За користење на средствата од став (1) потточ-
ка 1.1. и 1.2. од овој дел, субјектите од ставот (2) од 
овој дел со Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство склучуваат договор за порибува-
ње. Договорот за порибување за потточката 1.1. се 
склучува врз основа на доставена Програма за порибу-
вање која особено содржи предвидени активности по-
делени во фази со временска рамка за реализација на 
истите, како и потребни финансиски средства за изве-
дување на активностите по фази, а за потточката 1.2. 
врз основа на доставен План за изведување на порибу-
вањето кој особено содржи риболовни води и видови 
риби со кој ќе се изврши порибувањето, динамика на 
порибувањето и потребни средства за изведување на 
порибувањето.  

 
III 

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма на-
менети за инвестиции во аквакултурата и во прерабо-
тка и маркетинг на риби и производи од риби во вку-
пен износ 47 800 000,00 денари ќе се користат за реали-
зација на следните активности: 
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(2) Корисници на средствата од став (1) потточка 

2.1. од овој дел се субјекти кои се регистрирани за деј-
ност аквакултура и кои поседуваат или користат недви-
жен имот на кој планираат да изградат капацитет за 
аквакултура.  

(3) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.2. од овој дел се субјекти кои се регистрирани за деј-
ност аквакултура, поседуваат дозвола за аквакултура 
издадена од Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство и се запишани во регистарот на 
одгледувачи на риби што се води во Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

(4) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.3.  од овој дел се микро, мали и средни претпријатија 
кои поседуваат или користат недвижен имот на кој 
планираат да изградат преработувачки капацитет. 

(5) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.4.  од овој дел се микро, мали и средни претпријатија 
кои поседуваат или користат објект наменет за прера-
ботка на риби. 

(6) Корисници на средствата од став (1) од овој дел 
2.5. од овој дел наменети за матичен материјал се суб-
јекти кои поседуваат дозвола за производство на пори-
бителен материјал од рибник наменет за промет.  

Корисници на средствата наменети за порибителен 
материјал се вршители на аквакултура запишани во ре-
гистарот на одгледувачи на риби кои рибникот го наса-
диле со порибителен материјал набавен од рибници 
кои имаат дозвола за производство на порибителен ма-
теријал наменет за промет и за кои се води евиденција 
во  Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

(7) Средствата од став (1)  потточка 2.1. и 2.2. од 
овој дел можат да бидат наменети за инвестиции за из-
градба на нови капацитети, доградба и надградба на 
постоечките капацитети за аквакултура и опремување 
на рибници и тоа 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 лежни-
ци), 

- набавка на кафези за кафезно одгледување на ри-
ба,  

- 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 опреме-

но со систем за испуштање на течен кислород или фри-
жидери,  

- 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 сортирање на рибач  
- набавка на опрема за аерирање на вода и 
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на 

елементи за конструкција и опрема, вклучително  и 
софтвер. 

(8) Средствата од став (1)  потточка  2.3. од овој дел 
можат да бидат наменети за инвестиции за изградба на 
објекти  преработка на рибите и тоа 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 

(9) Средствата од став (1) потточка 2.4. можат да 
бидат наменети  за набавка на опрема за доработка, 
преработка, складирање и пакување на риба и тоа 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. 
(10) Средствата од став (1) потточка 2.5. од овој дел 

се наменети за надомест на трошоци за обележување и 
селектирање на не повеќе од 700 броја полово зрели 
матици по субјект при формирање матично јато.  

Средствата за порибителен материјал се наменети 
за купен подмлодок од речна, охридска, виножитна 
(калифорниска) пастрмка, крап и сом. За подмладок од 
речна, охридска, виножитна (калифорниска) пастрмка 
за насадување на рибници се смета порибителен мате-
ријал со големина од 10 до 30 грама. За подмладок од 
крап се смета едногодишен подмладок од крап со голе-
мина од 70 грама до 100 грама. За подмладок од сом се 
смета едногодишен подмладок до 200 грама.  Средс-
твата се наменети за насаден подмладок  по прв пат. 

(11) Висината на вредноста на поддршката од став 
(1) потточка 2.5. од овој дел наменета за купен пориби-
телен материјал изнесува 40% од просечната пазарна 
цена на набавениот подмледок која на годишно ниво ја 
утврдува Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство без разлика на набавната (фактурна-
та) вредност на подмладокот. 

(12) Вкупната вредност на одобрени инвестиции од 
став (1) точка 2 од овој дел по поединечен корисник не 
може да го надмине износот од 3 500 000,00 денари на-
зависно од вкупната вредност на инвестицијата.  
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(13) По исклучок од став (9) од овој дел, средствата 
од став (1) точка 2 од овој дел се исплаќаат по принцип 
на ко-финансирање на реализирани инвестиции во ви-
сина од: 

- 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 по-
драчје; 

- 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. 

 
IV 

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-
менети за техничка помош и изградба на риболовни 
пунктови во вкупен износ 3 700 000,00 денари ќе се ко-
ристат за реализација на следните активности:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Корисници на средствата од став (1) потточка 

3.1. од овој дел се овластени установи од областа на 
рибарството. 

(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 
3.2., 3.3. и 3.4. од овој дел е Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство за надомест за 
изработка на  Програма за унапредување и развој на 
рибарството за период од 12 години и за надомест на 
работата на комисијата за одржување на испити за из-
давање на уверение за стопански риболов и  уверенија 
за рибочувари и набавка на обрасци за легитимации за 
стопански риболов и рибочуварска служба, обрасци за 
евиденција, годишни државни дозволи за рекреативен 
риболов на сите риболовни води и еднодневни, се-
думдневни и петнаесетдневни дозволи за рекреативен 
риболов. 

(4) Корисници на средствата од став (1) потточка 
3.5. од овој дел се единиците на локална самоуправа  за 
надомест на  реализирање на предвидениот предмет на 
работа или услуга. (субјекти кои се избрани како најпо-
волни понудувачи за реализирање на предвидената 
активност). 

(5) Средствата од став (1)  потточка  3.5. од овој дел 
можат да бидат наменети за инвестиции за изградба на 
нови и реконструкција и адаптација на постоечки рибо-
ловни пунктови.  

Средствата за изградба на нови и реконструкција  
на постоечки риболовни пунктови се наменети за инве-
стиции 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 
пункт 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 евиденции, 
- подобрување на работните и сигурносните услови и 
- складирање и третман на отпадот. 
 

V 
(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 

износ од 1 000 000,00 денари се наменети за апликатив-
ни  пилот проекти особено наменети за: 

- иновативната технологија за зголемување на про-
изводството, 

- иновативната технологија за заштита на животна-
та средина, 

- иновативни и алтернативни техники на стопанису-
вање со риби, 

- иновативни и алтернативни техника за производс-
тво на риба и др. 

(2) Корисници на средствата од ставот (1) од овој 
дел се овластени институции од областа на рибарство-
то, научни и/или обраовни установи од областа на ри-
барството, рибарски и риболовни здруженија, органи-
зации на производителите, концесионерите на рибите и 
вршителите на аквакултура.  

(3) Доколку пилот проектите од став (1) од овој дел 
ги реализират рибарски и риболовни здруженија и ор-
ганизации на производители, концесионерите на риби-
те и вршителите на аквакултура,  задолжително содр-
жат соодветна научна верификација за целите на оства-
рување на значителни резултати. 

(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 200 000,00 денари наза-
висно од вкупната 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 1 000 000,00 ќе се користат за 
реализација на следните активности: 
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(2) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 

5.1. и 5.2. на овој дел се организации на произведители 
запишани на регистарот и риболовни здруженија - кон-
цесионери кој се води во Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство за реализација на 
активности предвидени во одобрена програма за рабо-
та од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

(3) Средствата  од ставот (1) потточка 5.1. од овој 
дел се наменети за надомест на тршоци за печатење на 
постери, флаери, брошури и друг промотивен матери-
јал, како и за организирање на состаноци, обуки и еду-
кативни семинари со домашни и странски експерти во 
функција на подобрување на имиџот на производите од 
рибарство и аквакултура. 

(4) Средствата  од ставот (1) потточка 5.2. од овој 
дел се наменети за надомест на трошок за учество на 
саеми. 

 
VII 

(1) Барањата за користење на средства од дел II точ-
ка 1 потточка 1.3., 1.4., дел III точка 2,  дел IV точка 3 
потточка 3.5., од оваа програма се поднесуваат. до 
Агенцијата за финансиска поддршка најдоцна до 
10.12.2011 година.  

(2) Барањата за користење средства од дел II точка 
1 потточка 1.1.,1.2., дел IV точка 3 потточка 3.1., дел V 
точка 4 и дел VI точка 5 од оваа програма се поднесу-
ваат до Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на јдоцна до 25.11.2011 година.  

 
VIII 

(1) Средствата од дел II потточка 1.1. од оваа про-
грама се исплаќаат врз основа на склучен Договор за 
порибување по фази склучен меѓу правните лица и Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство.  

(2) Средствата од првата фаза се исплаќаат авансно 
врз основа на известување за склучен договор од став 
(1) од овој дел кон кое се приложува копие од Договор 
и Програма за порибување на риболовно подрачје 2011 
година .  

(3) Средствата од следните фази одделно се испла-
ќаат врз основа на известување за реализирани актив-
ности по фази кое содржи записник за извршени актив-
ности и реализирани средства по фази изготвен од 
ДИЗ. 

(4) Исплата на средствата за дел II точка 1 потточка 
1.2. од оваа програма се извршува врз основа на склу-
чен Договор за порибување по реализација на сите 
активности. 

(3) Средствата од дел II точка 1 потточка 1.3. и 1.4. 
и од  дел III точка 2 потточка 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4., дел 
IV точка 3 потточка 3.5. од оваа програма се реализира-
ат по пат на јавен повик кој го објавува Агенцијата за 
финансиска поддршка најдоцна до 10.12.2011 година 
не подоцна од 30 дена од денот на објавувањето на 
оваа Програма. 

(4) Средствата од дел III точка 2 потточка 2.5. од 
оваа програма се реализираат со одобрени барања за 
исплата од Агенцијата за финансиска поддршка нај-
доцна до 10.12.2011 година. 

(4) Средствата од дел IV точка 3 потточка 3.1. и V 
точка 4 се реализираат по предходно спроведена по-
стапка за јавен конкурс од Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

(5) Средствата од дел IV точка 3 потточка 3.2. се ре-
ализираат со решение за исплата врз основа на договор 
склучен помеѓу Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и вршителите на активноста, 
а врз основа на известување за завршени активности од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство до Агенцијата за финансиска поддршка нај-
доцна до 10.12.2011 година. 

(6) Средствата од дел IV точка 3 потточка 3.3. се ре-
ализираат со решение од министерот за формирање на 
комисија, а врз основа на известување за завршени 
активности од Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство до Агенцијата за финанси-
ска поддршка најдоцна до 10.12.2011 година.  

(7) Средствата од дел V точка 3 потточка 3.4. од 
оваа програма се реализираат  со известување за наба-
вка на обрасци, а врз основа на доставени фактури. 

(8) Средствата од дел VI точка 5 се реализираат  по 
предходно одобрено барање за организација и/или 
учество на натпревари, манифестации и саеми од Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство.  

 
IX 

(1) Исплата на средствата од оваа програма по ко-
рисници ја врши Агенцијата за финансиска поддршка 
најдоцна до 10.12.2011 година. 

(2) Исплата на средствата од оваа програма по ко-
рисници се врши на трансакциски или жиро сметки на 
барателите најдоцна до 25.12.2011 година. 

(3) Висината на финансиската поддршка по корис-
ник за дел II точка 1 потточка 1.1 и 1.2 од оваа програ-
ма ја определува Министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство во зависност од планирата коли-
чина порибителен материјал наменет за порибување и 
за дел VI точка 5 потточка 5.2. во зависност од важно-
ста и големината на настанот. 

(4) Доколку дојде до извршување на некои мерки 
предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга 
биде нецелосно реализирани, министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно 
расположивите средства по оваа програма врши соод-
ветна пренамена по мерки. 

 
Х 

Надзор на реализација на средствата од оваа про-
грама врши Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.  

 
ХI 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 

 
ХII 

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

 
     Бр. 51-7941/2010                Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 
          Скопје                           Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 



Стр. 28 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јануари 2011 
 

55. 
Врз основа на член 7 став 5 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09), 

Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.01.2011 година, донесе 
        

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ  

ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат со средствата од Буџе-

тот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/10), изврши-
телите на работата, изворот и износот на средствата, како и начинот на користење на средствата за развој и уна-
предување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2011 година.  

 
II 

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се предвидени средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2011 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програ-
ма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во износ од 
12.000.000 денари и тоа за: 
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III 
Користење на финансиските средства 

 
Финансиските средства од дел II точка 1, потточка 

1.1 на ова програма ги користат концесионерите на ди-
вечот во ловиштата. 

Финансиските средства од дел дел II точка 1, пот-
точка 1.2 на ова програма ги користат управувачите на 
дивечот во државните ловишта. 

Корисник на финансиските средства од дел II точка 
2, потточка 2.1 на ова програма е Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Концесионерите на дивечот во ловиштата треба да 
го имаат подмирено надоместокот кој произлегува од 
користењето на дивечот во ловиштата во посебната 
ловностопанска основа за секое ловиште посебно. 

 
IV 

Поднесување на барање за добивање  
на финансиските средства 

 
Концесионерите на дивечот во ловиштата барањето 

за добивање на средства со потребните документи го 
доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

За потточката 1.1 од дел II точка 1 на ова програма 
барањето се поднесува по објавување на јавниот кон-
курс за доделување на финансиски средства за развој и 
унапредување на ловството, со обезбедена комплетна 
документација. 

Рокот за поднесување на барање за потточката 1.1 
од дел II точка 1 на ова програма ќе се утврди со обја-
вување на јавниот конкурс за доделување на финанси-
ски средства за развој и унапредување на ловството. 

 
V 

Исплата на финансиските средства и контролa над 
имплементација на програмата 

 
Исплатата на средствата од оваа програма дел II 

потточка 1.1 и 1.2 по корисници ја врши Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
освен на средствата од дел II потточка 2.1 на ова про-
грама за кои корисник е Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 
1.1 се врши согласно условите пропишани во догово-
рот за финансиска поддршка за развој   и унапредување 
на ловството, потпишан помеѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и најповол-
ниот понудувач на јавниот конкурс. 

Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 
1.2 се врши согласно договорот за управување со диве-
чот во државното ловиште потпишан помеѓу Владата 
на Република Македонија  и управувачите на државни-
те ловишта. 

Контролата на имплементација на договорот за фи-
нансиска поддршка за развој и унапредување на лов-
ството ќе го врши Државниот инспекторат за шумарс-
тво и ловство. 

 
VI 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 

 
VII 

Доколку при реализација на оваа програма дојде до 
зголемување на обемот  на  мерките и активностите во 
одделни позиции или зголемување на средствата, а 
другите мерки и активности делумно или воопшто не 
се реализираат во текот на годината, министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши 
пренамена на средствата од една во друга позиција во 
рамките на вкупно расположивите средства. 

VIII 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
    Бр.51-7942/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
56. 

Врз основа на член 57 став 7, од Законот за здравје-
то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009 и 57/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана  
на 5.01.2011 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА  
ВО 2011 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за превенции и мерки за здравје на рас-
тенијата во 2011 година во износ од 10.000.000,00 дена-
ри се обезбедуваат од:  

 
 
 
 
 

II 
Средствата утврдени во дел I од оваа програма ќе 

се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во из-

нос од 1.500.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во из-

нос од  600.000,00 денари ќе се користат за: 
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V 
Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во из-

нос од 300.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 

VI 
Средствата од дел II точка 4 на оваа програма во из-

нос од 1.000.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
Средствата од дел II точка 5 на оваа програма во из-

нос од 6.400.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
Средствата од дел II точка 6 на оваа програма во из-

нос од 200.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
Средствата од дел III алинеја 1 на оваа програма ќе 

се исплатуваат по објавен јавен конкурс, а средствата 
од алинеја 2 ќе се исплатуваат со решение на министе-
рот.  

Средствата од дел  IV алинеи 1,2,3 и 4  и од дел VII  
алинеи 1, 2, 3 и 4 ќе се исплатуваат по спроведена по-
стапка за  јавни набавки. 

Средствата од дел V, VI, VII алинеја 6 и од дел VIII  ќе 
се исплатуваат со решение на министерот.  

X 
Приоритет во спроведување на мерките на оваа 

програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја докол-
ку се појават заразни болести во поголем обем. 

 
XI 

За спроведување на оваа програма се грижи Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво – Фитосанитарна управа. 

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е 
извршена во поголем обем, пренамена на средствата 
може да врши министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство во рамките на вкупно предвидените 
средства по оваа програма. 

 
XII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
    Бр.51-7943/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
57. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за такса за 
привремен престој („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 19/1996, 26/2002, 51/2003 и 88/2008) и 
член 57 од Законот за туристичка дејност („Службен 
весник  на Република Македонија” бр. 62/2004, 89/2008 
и 12/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.01.2011 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член1 

Во Буџетот на Република Македонија за 2011 год. 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/2010), раздел 10003 - Агенција за промоција и под-
дршка на туризмот, во Програма 20 - Промоција и под-
дршка на туризмот во Република Македонија, на кате-
горијата 42 - стоки и услуги планирани се финансиски 
средства во износ од 7.600.000,00 денари од кои 
7.350.000,00 на буџетската сметка, а остатокот од 
250.000,00 денари преставува приходи од самофинан-
сирачки активности. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма ќе се кори-
стат за следниве активности: 

 
1. Изготвување и печатење на промотивен мате-

ријал 
 
Печатените промотивни материјали се една од ала-

тките за промоција на туристичките потенцијали.  
Средствата ќе се користат за следното: 
- Изработка или откуп на нови промотивни матери-

јали по разни сегменти (летен и зимски туризам, култу-
рен туризам, рурален, вински, кампинг туризам, мана-
стирски, бањски и др.) на повеќе меѓународни јазици, 

- Изработка или откуп на други промотивни мате-
ријали (карти на Македонија, папки, постери, кеси, 
пенкала, маици, капи, сувенири и друг промотивен ма-
теријал), 
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- Репринт на „Туристички водич на Република Ма-
кедонија”, англиски и германски јазик, негов превод на 
руски и други странски јазици, 

- Изработка или откуп на електронски материјали 
(видео и цд) за промоција, 

- Изработка и печатење на „Водич на културни и 
туристички манифестации”, 

- Изработка на мини брошури во тираж од 50.000 
примероци со основни информации за нашата земја 
кои ќе се постават на инфо столбовите на граничните 
премини со цел основните информации да се достапни 
до транзитните туристи, 

- Оддржување на web страницата  
www.tourismmacedonia.gov.mk.  

 
Вкупно                                     1.200.000,00 ден. 
   
2. Промоција на Македонските туристички по-

тенцијали  на меѓународни туристички саеми  
 
Учество на меѓународни саеми за туризам (Утрехт, 

Хелсинки, Љубљана, Тел Авив, Истанбул, Белград, 
Берлин, Приштина и други) преку: 

-  препознатливост на нашиот штанд – брендиран 
во црвено –жолта боја (Macedonia Timeless), 

- одржување на видео презентации за нашите тури-
стички потенцијали пред странски новинари и туропе-
ратори,  

- организирање на Happy hour на нашиот штанд 
што опфаќа: Power Point презентација на туристичките 
потенцијали, дегустација на македонско вино и маке-
донски традиционални јадења, придружено со маке-
донска традиционална музика,  

- дистрибуирање на промотивен печатен и еле-
ктронски материјал на потенцијалните туристи, 

- организирање на директни средби на наши тури-
стички агенции и хотелиери со меѓународни туропера-
тори. 

Со ова се овозможува непосредна промоција на 
препознатлив туристички производ на целни туристич-
ки пазари.   

 
Вкупно                                              3.500.000,00 ден. 
                                                                                                          
3. Организирање на Саемски денови за рецепти-

вен туризам во Охрид 18-19 јануари    
 
Oрганизирањето на Саемски денови за рецептивен 

туризам имаат за цел странските туроператори да се за-
познаат со потенцијалите на туристичките места во 
Македонија како и непосредно да се запознаат со мани-
фестацијата Водици како туристичка атракција во 
Охрид. 

   
Вкупно                                              1.000.000,00 ден.  
                                                                                                      
Образложение по ставка 3 
 
На оваа манифестација примат ќе се даде на локал-

ните самоуправи како туристички места да се презен-
тираат пред странските туроператори и домашните ту-
ристички агенции преку претходно подготвена power 
point презентација од нивна страна и во една интера-
ктивна комуникација со туристичките работници ќе се 
направат заклучоци, кои ќе се достават до локалните 
самоуправи и надлежните институции за нивно реша-
вање. Активностите ќе се насочат пред се во реални ре-
шавања на проблемите на туристичките работници со 
кои се среќаваат на терен, додека класичното штандов-
ско презентирање ќе се намали. 

4. Поканување на меѓународни туроператори и 
туристички новинари на студиско патување во Ма-
кедонија 

 
Реализирање на програма на поканување на стран-

ски туроператори и новинари од целни пазари, но и од 
нови емитивни пазари кои непосредно ќе се запознаат 
со туристичките потенцијали на Македонија. 

 За следната година се планираат од Словенија, 
Полска, Австрија, Унгарија, Романија, Русија и други. 
Воедно ќе се организираат директни непосредни сред-
би со наши туристички агенции и хотелиери.  

Меѓународните новинари, туристичките потенција-
ли ќе ги презентираат преку снимање на репортажи и 
објавување на статии за Македонија во електронските 
и печатените медиуми во нивните земји. 

 
Вкупно                                                 700.000,00 ден. 
                                                                                                       
Образложение по ставка 4 
(овде спаѓаат активности од аспект на организација 

на транспорт на гостите од аеродром па се до хотелите 
во туристичките места кои се прифатени од нивна 
страна, врз основа наша понудена агенда, хотелско 
сместување, ангажирање на локален водич во разни ту-
ристички локалитети, и др.) 

 
5. Промоција на македонскиот туризам во меѓу-

народни печатени  медиуми  
 
Промоција во печатени медиуми специјализирани 

за туризам заради запознавање со туристичките потен-
цијали на државата како и преку печатени медиуми на 
одреден таргетиран пазар. 

 
Вкупно                                                 700.000,00 ден. 
                                                                                                          
Образложение по ставка 5 
(Активности кои ќе се реализираат се дизајн на 

страната за туристичките места во Македонија која ќе 
се публикува во печатени медиуми како и закуп на 
простор во печатените медиуми. Целта е поголем број 
на потенцијални гости, преку следење на тие медиуми 
да се запознаат со туристичките потенцијали на Маке-
донија). 

 
6. Организирање на Ден на македонскиот тури-

зам во таргетирани земји 
 
Во оние земји каде што нема да учествуваме на са-

ем за туризам ќе се организира Ден на Македонскиот 
туризам што опфаќа одржување на  пресс конференци-
ја со видео презентација пред странските медиуми, ор-
ганизирање на инкаминг работилница и директни не-
посредни (B2B) средби меѓу наши туроператори и ту-
роператори од таргетираната земја проследено со про-
моција на македонско вино, традиционална храна и му-
зика во времетраење од еден ден, во главните градови 
на таргетирани земји (Виена, Киев, Будимпешта, Пра-
га, Варшава и др.) 

 
Вкупно                                                300.000,00 ден. 
 
7. Промовирање на туристичките потенцијали и 

едукација преку учество на меѓународни натпрева-
ри, форуми, конференци манифестации, работилни-
ци кои се од меѓународно значење. 

 
Постојаната едукација преку учество на меѓународ-

ни натпревари од аспект на угостителството (учество 
на балкански натпревар во гастрономија, учество на 
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меѓународни конференции за туризам (каков што е 
примерот со конференцијата која секоја година се одр-
жува во Брисел), како и учество на други работилници, 
форуми, симпозиуми, се добра можност за практично 
надоградување на туристичките работници како и раз-
мена на искуство и примање на нови информации за 
најновите трендови во туризмот. 

 
Вкупно                                                 200.000,00 ден.   
                                                                                                        
Вкупно                                              7.600.000,00 ден.  
 
Планираните активности ќе се реализираат во рам-

ките на следниот  
 

АКЦИОНЕН ПЛАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Реализацијата на уплатите наведени во член 2 од 

оваа програма, се врши најмалку шест месеци пред по-
четокот на меѓународните туристички берзи.  

 
Член 4 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Агенцијата за промоција и под-
дршка на туризмот.  

 
Член 5 

Агенцијата за промоција и подршка на туризмот за 
реализираните буџетски средства ќе достави извештај 
со финансиски показатели до Владата на Република 
Македонија за реализацијата на оваа програма, како иа 
за постигнатите резултати и образложение за евентуал-
ните отстапувања од планираните активности, заклуч-
но со 31.12.2012 година. 

 
Член 6 

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

 
   Бр. 51-7967/1-2010                Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година            на Република Македонија, 

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

58. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/05 и 117/08) и член 44 став 3 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2011 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” 
бр.161/10), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.01.2011 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА 
   
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2011 година е изготвена сог-
ласно Законот за ученичкиот стандард, Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2011 година и Програмата за работа на единките ко-
рисници на средства - ученички домови. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-
ласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-
дард („Службен весник на Република Македонија” бр. 
52/05 и 118/07). 

Во Република Македонија постојат 18 ученички до-
мови, од кои 14 се финансираат од Министерството за 
образование и наука, додека четири ученички дома 
(кои се за ученици со посебни образовни потреби, како 
ученички дом за ученици со оштетен вид, слух и говор 
и ученици со пречки во развојот) се финансираат ком-
бинирано од Министерството за труд и социјална по-
литика и од Министерството за образование и наука. 

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-
ките домови е организирано според Правилникот за ра-
бота на домовите и програмата за воспитно-образовна-
та дејност. 

Сместување и исхрана користат околу 2.400 учени-
ци во ученичките домови во Република Македонија. 
Цената, која што ја плаќа Министерството за образова-
ние и наука, месечно за еден ученик од IV година во 
учебната 2010/2011 година изнесува 4.500 денари-без 
месеците јули и август, а за еден ученик од I, II и III го-
дина цената е 7.500 денари месечно без месеците јули 
и август. За учебната 2011/2012 година, во фискалната 
2011 година цената, која што ја плаќа Министерството 
за образование и наука, месечно за еден ученик од I, II, 
III и IV година изнесува 7.500 денари. 

Со Програма во системот на стипендирање на уче-
ници од средното образование, опфатени се следните 
видови: 

- талентирани ученици од средното образование-
стари и нови корисници со месечна стипендија од 
2.200 денари за девет месеци во учебната година; 

- талентирани ученици-спортисти – нови корисници 
со месечна стипендија од 2.200 денари за девет месеци 
во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби-нови 
корисници во износ од 2.000 денари за девет месеци во 
годината; 

- стипендии за ученици-деца на бранителите, кои се 
доделуваат согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на РМ (“Службен 
весник на Република Македонија” број 02/02 и 17/03) и 
добиваат износ од 2.200 денари за девет месеци во го-
дината; 

- стипендии за ученици-Роми - стари корисници во 
износ од 2.200 денари за девет месеци во годината; 

- стипендии за ученици со посебни потреби-стари 
корисници и деца без родители-стари корисници со од-
личен успех во износ од 2.200 денари за девет месеци 
во годината; 

- стипендии за ученици-деца на починатите припад-
ници на АРМ во хеликоптерската несреќа, која се слу-
чи на 12.01.2008 година во износ од 2.200 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици-но-
ви корисници во износ од 1.500 денари за девет месеци 
во годината и 

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

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2011 година, вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма 5 – Ученички стандард и Пот-
програма ТИ – Реконструкција на ученички домови, се следните:  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр.51-8011/1-10                                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година                            на Владата на Република   

   Скопје                                                           Македонија,  
                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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59. 
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2011 годи-

на („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.01.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА 
 

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 162 од Законот 
за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008).  

Како еден од основите за финансирање на основните училишта е обезбедувањето на просторни услови за 
реализирање на воспитно - образовниот процес. 

Во оваа програма, изборот на училишта е направен врз основа на приоритети: изградба на нови училишни 
објекти, продолжување со изградбата на веќе започнатите објекти и завршување и ставање во употреба на дел 
од нив. Третирани се и училишта кај кои алармантни се проблемите со столаријата, но и целосна реконструк-
ција или санација на училишните објекти. 

Согласно одобрените средства во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, вкупните финансиски 
средства од Раздел 160.01 – Министерство за образование и наука за Програма Т, Потпрограма ТА и Потпро-
грама ТБ се следните: 

 
Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТА – Изградба 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр. 51-8014/1-10                                Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година                              на Владата на Република 
            Скопје                                    Македонија,  
                                                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 
 

__________ 

Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2011 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” 
бр.161/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15.01.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  
СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Финансирањето на училишните објекти од сред-

ното образование се врши согласно член 111 од Зако-
нот за средното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 44/94, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 40/03, 42/03, 67/04, 52/05, 113/05, 35/06, 30/07, 
49/07, 81/08 и 92/08).  

Како еден од основите за финансирање на средните 
училишта е обезбедувањето на просторни услови за ре-
ализирање на воспитно - образовниот процес. 

Во оваа Програма, изборот на училишта е направен 
врз основа на приоритети: изградба/доградба на нови 
училишни објекти, продолжување со изградбата на ве-
ќе започнатите објекти и реконструкција на училишни 
објекти. 

Согласно одобрените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година, вкупните финансиски 
средства од Раздел 160.01 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма Т, Потпрограма ТГ и Потпро-
грама ТД се следните: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис на градежни интервенции и износи по учи-

лишта Потпрограма ТГ – Изградба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис на градежни интервенции и износи по учи-

лишта Потпрограма ТД – Реконструкција 
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2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр.51-8015/1-10                    Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                      Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
61. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009)  и член 35 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/2010), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 5.01.2011 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  
ЗАШТИТА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2011 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за вработување на инвалидните лица, Законот за упо-
треба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски орга-
низации, кривично правните прописи и други закони и 
подзаконски акти, со кои се уредени правата и услуги-
те од социјалната заштита. 

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјална заштита, потребите на населението, соци-
јалната превенција и начинот и средствата за оствару-
вањето на социјалната заштита. Програмата е усогласе-
на со одредбите од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2011 година, со кој се 
предвидува донесување на Програма на Владата на Ре-
публика Македонија за средствата наменети за соци-
јални надоместоци. 

Со Програмата се врши усогласување на социјална-
та заштита со потребите на граѓаните за подобрување и 
развој на услугите и мерките од социјална заштита. 

Програмата се заснова на политиките и определби-
те на Владата на Република Македонија за 2011 годи-
на, со која се имплементираат стратешките приоритети 
на Републиката за тековната година, Оперативниот 
план за активните програми и мерки за вработување за 
2011 година, Националната стратегија за деинституци-
онализација во системот на социјална заштита во Ре-
публика Македонија 2008-2018 година, Оперативниот 
план за спроведување на Национална стратегија за де-
институционализација во системот на социјална зашти-
та во Република Македонија 2008-2018 година, Нацио-
налната стратегија за заштита од семејно насилство 
2008-2011 година, Акциониот план за превенција и 
справување со сексуална злоупотреба на деца и педо-
филија 2009-2012 година, Акцискиот план за импле-
ментација на Стратегијата за интеграција на бегалци и 
странци 2008-2014 година, Програмата за помош и 
поддршка при реинтеграција на повратници во Репуб-
лика Македонија согласно со реадмисионите договори, 
ревидираната Национална стратегија за изедначување 
на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 година, 
Националната стратегија за старите лица 2010 – 2019 
година, Националната стратегија за намалување на си-
ромаштијата и социјалната исклученост во Република 
Македонија 2010-2020 година, Програмата за развој на 
социјалната заштита 2011-2021 година и Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2011 година.  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2011 година, значајно место ќе имаат меѓународ-
ните документи,  конвенции и препораки, меѓу кои се: 
Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот ко-
митет за социјална кохезија, Милениумските развојни 
цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалува-
ње на сиромаштијата и други препораки врз основа на 
кои ќе се врши постапно приближување кон законодав-
ството на ЕУ. 

Во рамките на реформските процеси во социјалната 
заштита за учебната 2010/2011 година се реализира 
Програмата за условен паричен надоместок за средно 
образование, со цел подобрување на пристапот и ква-
литетот на образованието за учениците во средното 
образование од домаќинства кои се корисници на пра-
во на социјална парична помош. Со оваа програма ќе 
се обезбедат дополнителни парични надоместоци за 
учениците, кое право е условено со запишување и по-
сетување на средното образование и има за цел да го 
зголеми бројот на лица запишани во средно образова-
ние од домаќинства корисници на правото на социјал-
на парична помош, како и реализацијата на задолжи-
телното средно образование во Република Македонија. 
Средствата за спроведување на оваа програма се обез-
бедени преку Договор за заем со  Меѓународната банка 
за обнова и развој - Светска банка. 

Во текот на 2011 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програма за субвен-
ционирање на потрошувачката на енергија. 

   
II. Потреби на населението 

 
Социјалната заштита се остварува преку систем на 

мерки, активности и политики за спречување  и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјал-
ната заштита во 2011 година ќе се реализира преку 
обезбедување на: 

- услуги и мерки за социјална превенција, вонин-
ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

- права на парична помош од социјална заштита, и 
тоа: 

- постојана парична помош за лицата неспособни за 
работа и материјално необезбедени; 

- социјална парична помош за лицата способни за 
работа и материјално необезбедени; 

-  паричен надоместок за помош и нега од друго лице; 
- право на здравствена заштита; 
- надоместок на плата за скратено работно време 

поради нега на дете со телесни или ментални пречки во 
развојот; 

- еднократна парична помош или помош во натура; 
- парична помош за социјално домување; 
- парична помош на лице кое до 18 години возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа. и 
- парична помош на мајка која родила четврто дете. 
Во 2011 година се предвидува да бидат опфатени со 

услугите и мерките на социјалната заштита следниве 
корисници на социјална заштита: 

- малолетни лица без родителска грижа до 18 го-
дишна возраст- 1.100 лица;-- лице кое до 18 годишна 
возраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа, до навршување на 26 години - 450 лица;  

- малолетни лица со воспитно социјални проблеми - 
7.800 лица;  

- малолетни лица воспитно запуштени - 3.800 лица;  
- малолетни лица со пречки во развојот - 5.900 лица;  
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- возрасни лица од следниве категории корисници: 
стари лица - по повеќе основи - 7.700 лица; полнолетни 
лица со психичка и физичка попреченост - 8.200 лица; 
лица од семејства со нарушени односи во семејството - 
3.700 лица; возрасни лица со општествено негативни 
навики - 1.100 лица; 

- лица со признат статус на бегалец и лица под суп-
сидијарна заштита - 1113 лица, нови баратели на азил 
сместени во установа – 30, лица вратени по однос на 
договори за реадмисија -60 лица  

- други полнолетни лица корисници на услуги - 
3.600 лица.   

Дел од овие лица ќе бидат опфатени со одделно 
право на социјалната парична помош, згрижување во 
установа, со вонинституционална социјална заштита и 
друг вид на услуги и мерки согласно со Законот.  

 
III. Активности во социјалната заштита, согласно 
потребите на населението и социјалната превенција 

 
1. Продлабочување на процесот на децентрализација 

во социјалната заштита 
 
Имплементацијата на Националната програма за 

развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 
следи и оценува Координативно тело, во кое ќе члену-
ва и преставник на Министерството за локална самоу-
права и Заедницата на единиците на локалната самоу-
права, како и преставници на три здруженија. Во сог-
ласност со целите предвидени во Програмата, во текот 
на 2011 година ќе се реализираат активности согласно 
со Оперативниот план за имплементација за 2011 годи-
на. Помеѓу другите активности, од посебно значење е 
изготвување на анализа на потребите од социјални ус-
луги на локално ниво во сите општини во Република 
Македонија. Користејќи ги сознанијата добиени од 
оваа анализа и развојните насоки зацртани во Нацио-
налната програма, ќе се изврши обука на општинската 
администрација, заради нивна подготовка да се вклу-
чат активно во нејзината реализација. 

 
2. Справување со сиромаштијата и социјалната 

исклученост 
    
Министерството за труд и социјална политика ќе 

продолжи со континуирано развивањето на политиките 
за социјално вклучување на најранливите категории на 
граѓани. Министерството за труд и социјална политика 
е еден од клучните носители на целокупниот процес на 
социјална инклузија и ќе преземе иницијатива пред 
Европската комисија во функција на инкорпорирање на 
заедничките цели на ЕУ во националните политики, а 
кои се однесуваат на почетокот на изработката на Заед-
ничкиот меморандум за инклузија. 

Во текот на 2011 година планирано е усвојување на 
оперативните планови за 2011 година за имплемента-
ција на Националната стратегија за намалување на си-
ромаштијата и социјалното исклучување во Република 
Македонија 2010-2011 година, со посебен акцент на 
вработувањето, социјалната и здраствената заштита, 
долгорочната нега, образованието и домувањето, како 
основни приоритетни области за надминување на соци-
јалната исклученост на ранливите групи, овозможува-
ње на детските права во секоја поединечна област, како 
и воведување на родовиот концепт при третирања на 
овие прашања.  

Министерството за труд и социјална политика, ќе 
спроведува конкретни активности за поврзување на ло-
калните политики во 8 општини со националните поли-
тики во делот на намалувањето на сиромаштијата и со-
цијалната исклученост преку микро проекти и подгото-
вка на локални планови и стратегии за социјално вклу-
чување на ранливите групи, како и јакнење на админи-

стративните капацитети на локално ниво во 8 партнер-
ски Општини - Липково, Конче, Студеничани, Чашка, 
Радовиш, Берово, Неготино и Пехчево.  

Во рамките на спроведувањето на Националната 
стратегија за деинституционализација во системот на 
социјалната заштита, Министерството за труд и соци-
јална политика ќе го преземе целосното финансирање 
на осум станбени единици во југоситочниот регион на 
Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2011 година.  
Другите активности за деинституционализација ќе про-
должат во ЈУ Специјален завод Демир Капија преку 
отворање на три нови станбени единици за организира-
но живеење со поддршка на корисниците со попрече-
ност во менталниот развој над 18-годишна возраст. Ќе 
се преземат активности за обезбедување на простор за 
отворање на Дневен центар за возрасни лица со попре-
ченост во менталниот развој на територија на Град 
Скопје. Ке продолжи да се спроведува Програмата за 
психосоцијална поддршка на корисниците сместени во 
станбените единици за организирано живеење со под-
дршка, со која во текот на 2011 година ќе биде опфатен 
и стручниот персонал во станбените единици. Ке се вр-
ши мониторинг и евалуација на квалитетот на услугите 
во станбените единици.   

Вонинституционалната заштита ќе се зајакне и со 
дополнителни  дневни центри за деца на улица, однос-
но отворање на Транзитен центар за 24 часовно сместу-
вање на  деца на улица во Скопје. Во текот на 2011 го-
дина ќе се преземаат интензивни активности за отвора-
ње на Советувалиште за работа со деца од улица-про-
батори на психотропни супстанции, како и Советува-
лиште за деца кои потекнуваат од семејства каде се вр-
ши или се вршело насилство.  

Во текот на 2011 планирано е  70 жени жртви на се-
мејно насилство економски да  зајакнат преку соодвет-
на еманципација при креирање на сопствени мали биз-
ниси, обука и преквалификација во рамки на  30 ЈУ 
центри за социјална работа и Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија. Планирано е отворање 
на Советувалиште за работа со сторители на семејно 
насилство во Скопје.   

Во текот на 2011 година интензивно ќе се работи на 
промоција на моделот „Патролни социјални работници 
на улица” за помош и поддршка на најризичните кате-
гории надвор од институциите на системот, со посебна 
мобилизација на единиците на локална самоуправа и 
на граѓанските организации на локално ниво.                

Во оваа насока, интенцијата на Министерството за 
труд и социјална политика е понатамошно  развивање 
на  социјалниот сервис, т.н. ,,народни кујни“. 

Во делот на активностите за инклузија на лицата со 
инвалидност, ќе биде извршена годишна евалуација на 
спроведувањето на Националната стратегија за изедна-
чување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 
година (ревидирана) и Оперативниот план за спроведу-
вање на истата од страна на Националното координа-
тивно тело за еднакви права на лицата со инвалидност 
во Република Македонија во соработка со Министерс-
твото за труд и социјална политика. Во таа насока, по 
ратификувањето на Конвенцијата на ООН за правата 
на лицата со инвалидност, во соработка со другите ре-
левантни министерства, Националниот совет на инва-
лидски организации и како и други организации на ли-
ца со инвалидност, ќе биде подготвен Акциски план за 
усогласување на законските и други мерки со одредби-
те од Конвенцијата.  

Исто така, ќе продолжат обуките за изучување на 
знаковниот јазик согласно со Законот за употреба на 
знаковниот јазик и Програмата на Националниот сојуз 
на глуви и наглуви на Македонија, финансирани од Бу-
џетот на Република Македонија преку Министерството 
за труд и социјална политика, како и подршката на ра-
ботата на Комисијата за стандардизација на знаковниот 



Стр. 38 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јануари 2011 
 

јазик и покривање на трошоците за толкувања намене-
ти за задоволување на секојдневните потреби на глуви-
те лица, во согласност со одредбите од Законот. 

Истовремено, во 2011 година се планира изменува-
ње и дополнување на Законот за употреба на знаковни-
от јазик во насока на издавање на ваучери на глувите 
лица за толкувач од страна на центрите за социјална 
работа и подобрување на постоечките одредби од Зако-
нот во насока на поуспешна имплементација на истиот. 

Во насока на подигнување на грижата за децата со 
посебни потреби, вклучувајќи ги и децата со аутизам, 
планирано е отворање на Дневен центар за деца со ау-
тизам во Скопје (Топанско Поле) и подготовка за отво-
рање на три дневни центри во општините Кратово, Ко-
чани и Струмица. 

Во делот на нормативната рамка, ќе се пристапи 
кон изработка на подзаконски акти, коишто произлегу-
ваат согласно со измените и дополнувањата на Законот 
за малолетничка правда. Во оваа насока, ќе се донесе 
Правилник со кој ќе се регулира постапката за задол-
жително присуство на адвокат во центарот за социјал-
на работа. 

Институтот за социјална работа и социјална поли-
тика при Филозофскиот факултет спроведува Програма 
за менторство на деца кои се во конфликт со законот, 
вклучувајќи и креирање на алатки за индивидуални 
програми и планови за менторство, менторство на деца 
кои служат алтернативни мерки и спроведување на 
анализа за примена на алтернативните мерки. 

Во наредниот период ќе се продолжи со зајакнува-
ње на постоечката мрежа на едукативни центри и вос-
поставување на пет нови. Ќе се спроведе обука на 
стручни тимови од 13 центри за социјална работа и две 
установи за социјална заштита за групна работа со ро-
дителите на децата во ризик и малолетни сторители на 
кривични дела. Исто така ќе се одржат регионални 
средби со стручните тимови кои работат во едукатив-
ните центри за родители, заради спроведување на мо-
ниторинг, евалуација, помош и поддршка за истите.  

Министерството за труд и социјална политика во 
соработка со Управата за извршување на санкциите во 
текот на следната година на стручните работници од 
центрите за социјална работа ќе им издава лиценци за 
работа за извршување на алтернативни мерки, согласно 
со пропишаните критериуми. 

Согласно со актуелните процеси на трансформација 
на постоечките установи ЈУ за згрижување на деца со 
воспитно социјални проблеми-Скопје и ЈУ за згрижу-
вање, воспитание и образование на деца и младинци 
„Ранка Милановиќ“ - Скопје, ќе се изготват соодветни 
нормативи и стандарди за нивно трансформирање. 

Во текот на 2011 година ќе започне имплементаци-
јата на Оперативниот план на Националната стратегија 
за стари лица 2010-2020 година. Во таа насока Мини-
стерството за труд и социјална политика ќе подготви 
предлог одлука до Владата на Република Македонија 
за формирање на Национално координативно тело за 
следење на имплементацијата на стратегијата, составе-
но од преставници на сите ресорни министерства и 
здруженија. Националното координативно тело, нај-
малку еднаш годишно ќе доставува извештај за презе-
мените мерки за спроведување на Оперативниот план 
до Владата на Република Македонија. 

Планирано е отпочнување на пилот-проекти од об-
ласта на  социјалната заштита за старите лица на ло-
кално ниво преку отворање на Центар за давање на по-
мош во домашни услови на изнемоштени стари и други 
возрасни лица во општините Гази Баба, Чаир, град 
Скопје, Карпош, Велес и Тетово. Остварувањето на 
оваа цел, налага промена во досегашната политика и 
пракса во заштитата на старите лица од претежно ин-
ституционална форма кон вонинституционална, децен-

трализирана заштита и воспоставување на модел на за-
штита и услуги достапни за што поголем број стари ли-
ца во нивниот дом, но при тоа потребно е да се искори-
стат сите расположливи ресурси, посебно оние во ло-
калната заедница и релевантните здруженија.  

Се планира проширување на мрежата на Дневни 
центри за стари лица во Општина Крушево населено 
место Бучин, Општина Неготино населено место Тим-
јаник, Општина Дебар населелба Венец 1 и Општина 
Вевчани.  Исто така, ќе биде зајакната формата на јав-
но приватно партнерство со цел отворање на Региона-
лен дом за стари лица во Општина Самоков.  

 
3. Активности поврзани со приближување на зако-
нодавството во областа на  социјалната заштита 

кон законодавството на ЕУ 
 
Ќе се продолжи во  континуитет  да се следат  за-

конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита, со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство. 

По конституирањето на Кординативно  тело за  сле-
дење и еваулација на имплементација на Националната 
програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 
година, ќе се изготви оперативен план за спроведување 
на мерките за 2011 година. Ќе  започне спроведување-
то на планираните активности во насока на зајакнува-
ње на капацитетите на установите за социјална заштита 
и единицитите на локалната самоуправа, нивна меѓу-
себна координација за развој на социјалните услуги на 
локално ниво. 

Од страна на Заводот за социјални дејности ќе се 
изврши ревизија на стандардите и нормативите за со-
цијални услуги за деца во надлежност на центрите за 
социјална работа. Предвидена е и проценка на образов-
ните потреби на стручните работници од установите за 
социјална заштита и подготовка на тренинг програма 
во соработка со УНИЦЕФ и Институтот за социјална 
работа и социјална политика.  

Тековните активности за воспоставување на еле-
ктронска евиденција во центрите за социјална работа, 
преку проектите финансирани од УНИЦЕФ и СПИЛ 
проектот на Светската банка, продолжуваат во 2011 го-
дина. Во рамките  на овие активности ќе се изврши 
едукација на вработените во центрите за социјална ра-
бота за користење на компјутерските системи за еви-
денција на социјалните услуги и ќе се донесе подзакон-
ски акт со којшто ќе се регулира пристапот и користе-
њето на овие системи.   

Спроведувањето на мерките за субвенционирање на 
потрошувачката на енергија за најзагрозените катего-
рии на граѓани, ќе продолжи во 2011 година преку до-
несување на посебна годишна програма со која ќе се 
утврдат корисниците, мерките, носителите и изворите 
на средствата за намалување на енергетската сирома-
штија.  

Со кривично-правните прописи, надлежностите на 
центрите за социјална работа во спроведувањето на ал-
тернативните мерки, воспитните мерки и постпенална-
та заштита е зголемена кај постапувањето со малолет-
ните и возрасните сторители на кривични дела. За имп-
лементација на алтернативните мерки ќе се зајакне 
стручниот потенцијал на кадрите во ценрите за соци-
јална работа и ќе се зголеми бројот на програмите со 
кои ќе се реализираат алтернативните мерки. 

 
4. Тековни активности во социјалната заштита 
 
Во областа на социјалната заштита се спроведуваат 

активности во насока на подобрување на заштитата на 
граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и 
социјалната превенција. 
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- Спроведување на Акциониот план за превенци-
ја и справување со сексуална злоупотреба на деца и 
педофилија 2009-2012 

 
Во  2011 год. ќе продолжи остварувањето на актив-

ностите предвидени во Акциониот план за превенција 
и справување со сексуалната злоупотреба на деца и пе-
дофилија 2009-2012 година и ќе се направи ревидира-
ње на истиот согласно со резултатите добиени од 
истражувањето за состојбата со сексуалната злоупотре-
ба на деца и педофилијата во Република Македонија.  

Како активност која се предвидува да се спроведе 
во 2011 година, а која произлегува од Акциониот план 
е спроведување на медиумска кампања за сензибилизи-
рање и подигање на јавната свет за проблемот на сексу-
алната злоупотреба на деца и педофилијата, како и 
изработка на плакати, флаери, прирачници, ДВД и друг 
визуелен материјал.  

Исто така, се предвидува продолжување на работа-
та на СОС линијата, како и отворање на WEB  страни-
ца за пријавување на случаи  на сексуална злоупотреба 
на деца и педофилија.  

Во 2011 година се планира потпишување и промо-
ција на Кодексот за новинарите при известување во 
случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија. 

Протоколот за постапување во случаи на сексуална 
злоупотреба на деца  и педофилија се планира во текот 
на 2011 година да биде испечатен и доставен до сите 
центри за социјална работа и социјални установи за 
згрижување на деца.  

Исто така, ќе продолжи и активностите насочени 
кон обезбедување на средства и механизми за спрове-
дување на помош и заштита на децата од сексуална 
злоупотреба и педофилија и ќе се унапредува коорди-
нираниот систем на соработка помеѓу владините ин-
ституции, како и соработката помеѓу владините инсти-
туции и невладините организации  кои ја покриваат 
оваа проблематика. 

 
- Вклучување на здруженија, на приватната ини-

цијатива и на физички лица во социјалната заштита 
 
По заокружувањето на законските прописи со кои се 

создадени услови за вклучување на невладиниот сектор 
во  вршењето на одредени работи од социјалната зашти-
та, во 2011 година Министерството за труд и социјална 
политика ќе продолжи со активностите за развивање на 
партнерски однос со здруженијата. Бројот на договоре-
ните партнерства ќе биде во зависност од расположиви-
те буџетски средства, додека изборот на здруженијата  
на кои ќе им биде  доверена одредена социјална функци-
ја, ќе се спроведе по објавен конкурс, со целосно почи-
тување на транспарентноста на постапката.   

Согласно со Законот за инвалидски организации ќе 
се зајакне соработката со инвалидските и национални-
те инвалидски организации заради оформување на на-
ционалната политика која се однесува на инвалидската 
заштита и мерките за обезбедување на еднакви права и 
можности на лицата со инвалидност. 

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени рабо-
ти од социјалната заштита да се изгради и со физичи ли-
ца кои ги исполнуваат пропишаните законски услови. 

 
- Помош на внатрешно раселените семејства, ли-

ца вратени по основа на договорите за реадмисија и 
семејствата на бегалците од други држави  

 
Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 

лица, активностите  на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени на про-
грами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица 
во местото на живеење, додека за бегалците од другите 

држави со признат статус на бегалец односно лица под 
супсидијарна заштита, ова министерство и Центарот за 
интеграција, кој во текот на 2011 година ќе фукциони-
ра како проектна единица во рамки на Министерството 
за труд и социјална политика ќе превземат мерки за 
олеснување на процесот на интеграција за овие лица, 
согласно со Акцискиот план за имплементација на 
Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2008-
2014 година, за што ќе се изработуваат и индивидуални 
програми за интеграција за лицата кои ќе пристапат 
кон овој процес. 

За лицата вратени во однос на договорите за реадми-
сија кои при враќањето се судруваат со одредени проб-
леми во рамки на „Програмата за помош и поддршка 
при реинтеграција на повратници во Република Македо-
нија согласно со реадмисионите договори” предвидени 
се сет мерки и активности со кои ќе им се овозможи 
олеснет пристап на овие лица до социјалните права. 

 
- Инспекциски надзор во социјалната заштита 
 
Со инспекциски надзор во социјалната заштита, во 

2011 година се очекува понатамошно активно спрове-
дување на надзорот над применувањето и спроведува-
њето  на законските прописи, со кои се уредени рабо-
тите од социјалната заштита, надзор над остварување 
на правата и исполнувањето на обврските на корисни-
ците на правата, исполнување на условите за вршење 
на дејности од  социјалната заштита и друго, предвиде-
ни со Законот за социјалната заштита. Од работата во 
инспекцискот надзор се очекуваат понатамошни пози-
тивни  резултати, особено во примената на Законот во 
делот на парична помош од социјална заштита и соци-
јалните услуги.  

 
IV. Начин и  средства за остварување на социјална 

заштита 
 
За остварување на Програмата за социјална заштита 

во Буџетот за 2011 година се планирани буџетски 
средства на раздел 15001, на следниве буџетски под-
програми: 

1. Потпрограма 40 – центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2011 година на оваа 
потпрограма се предвидени буџетски средства во износ 
од 457.851.000 денари, средства од основен буџет (при-
ходи) во износ од 1.150.000 денари, средства од само-
финансирачки активности во износ од 1.600.000 денари  
и средства од донации во износ од 7.200.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – дневни центри и прифатили-
шта за вонинституционална социјална заштита. Во Бу-
џетот за 2011 година на оваа потпрограма се планирани 
88.667.000 денари, средства од основен буџет (прихо-
ди) во износ од 1.100.000 денари и средства од донации 
во износ од 7.200.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2010 година на оваа 
потпрограма се планирани 216.347.000 денари, средс-
тва од основен буџет (приходи) во износ од 2.080.000 
денари, средства од самофинансирачки активности во 
износ од 61.400.000 денари  и средства од донации во 
износ од 5.400.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2011 година на оваа потпро-
грама се планирани 49.000.000 денари, средства од за-
ем од Светска банка и средства од основен буџет (при-
ходи) во износ од 150.000 денари. 

5. Потпрограма 45 – реформа на системот за соци-
јална заштита. Во Буџетот за 2011 година на оваа пот-
програма се планирани 67.400.000 денари, средства од 
заем од Светска банка и средства од основен буџет 
(приходи) во износ од 150.000 денари. 



Стр. 40 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јануари 2011 
 

6. Потпрограма 4А – изградба, опремување и одр-
жување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 
2011 година на оваа потпрограма се планирани 
23.760.000 денари 

7. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална за-
штита. Во Буџетот за 2011 година на оваа потпрограма 
се планирани 2.998.300.000 денари за социјални надо-
местоци на ставка 471, 93.000.000 денари трансфери до 
Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
360.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ста-
вка 464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 2.998.300.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени, 
кои неможат да остварат средства за егзистенција сог-
ласно со други прописи. Во 2011 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува   5.700 корисни-
ци, за што ќе бидат потребни 271.200.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2011 година се очекува да 
бидат опфатени околу 51.500 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.488.000.000 денари; 

Паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст кои 
не можат да ги вршат основните животни потреби без 
помош од друго лице (лицето е со умерени, тешки и 
длабоки пречки во менталниот развој, лице со потешка 
и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, 
како и лице со трајни промени во здравственета состој-
ба).  Се очекува истото да го стекнат просечно околу 
22.400 корисници. Потребните средства за задоволува-
ње на правото ќе изнесуваат 1.164.000.000 денари; 

Право на надоместок на плата за скратено ра-
ботно време поради нега на дете со телесни или мен-
тални пречки во развојот - ова право кое е утврдено 
со Законот за социјалната заштита и со Законот за ра-
ботни односи, го остварува еден од родителите на хен-
дикепирано дете, доколку родителите се во работен од-
нос. За оваа намена во 2011 година се предвидени 
3.000.000 денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства кои-
што се нашле во положба од социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална криза, како и за по-
времена помош на одделни биолошки семејства кои се 
грижат за  свои членови кои се лица со одреден степен 
на инвалидност и лица на кои им престанува згрижува-
њето во установа за деца без родители и родителска 
грижа или згрижувачко семејство. За ова право ќе се 
реализираат  36.340.000 денари;  

Право на домување - право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старателс-
твото најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоме-
сток за домување се обезбедува и за лицата со признат 
статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за 
азил и привремена заштита, се до периодот на презема-
ње на оваа одговорност од страна  на локалната самоу-
права. За оваа намена во Буџетот за 2011 година се 
предвидени 2.000.000 денари. 

Парична помош на лице кое до 18 години во-
зраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со 
стекнат статус на дете без родители и родителска гри-

жа, доколку по полнолетството се без средства за егзи-
стенција, односно се на редовно школување, се до на-
вршување на 26 годишна возраст. Во 2011 година нив-
ниот број ќе изнесува околу  110 лица. За оваа намена 
во Буџетот за 2011 година се предвидени 5.760.000 де-
нари. 

Право на надоместок за трошоци за сместување 
и надоместок за згрижување на сместеното лице во 
згрижувачко семејство - ќе се исплатува на семејства-
та кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на со-
цијална заштита. Ова  право ќе го остварат околу 200 
семејства  кои ќе згрижат околу 290 лица, за што се 
очекува да се реализираат 27.000.000 денари; 

Сместување во ученички домови или други уста-
нови на деца без родители и родителска грижа до ос-
пособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна 
до завршувањето на средното образование, ако не по-
стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете); дете со нарушено поведение; за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2011 годи-
на се планирани 1.000.000 денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ство во износ од 93.000.000 денари, ќе бидат распоре-
дени за остварување право на здравствена заштита на 
корисниците на социјална заштита на следниве права: 
постојана парична помош, сместување во згрижувачко 
семејство, паричен надоместок за помош и нега од дру-
го лице, сместување во установи за социјална заштита, 
парична помош на лице кое до 18 годишна возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа, 
лице-жртва на семејно насилство за кое се презема 
мерка на заштита согласно со Законот за семејството и 
лице опфатено со организирано самостојно живеење со 
поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средс-
твата во износ од 360.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

8. Подтпрограма 51 – надоместоци за цивилни ин-
валиди од војната. Во Буџетот за 2011 година на оваа 
потпрограма се планирани 89.000.000 денари и 

9. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2011 година на оваа 
потпрограма се планирани 72.400.000 денари. Средс-
твата на оваа подпрограма се наменети за надоместок 
на правата за внатрешно раселените семејства, лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија и се-
мејствата на бегалците од други држави. 

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјална заштита е направена во согласност со 
обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за 2011 година со напомена дека во 2011 година 
ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2010 година. Овие средства во зависност од 
опфатот на правата, услугите и активностите од соци-
јалната заштита во текот на годината може да се мену-
ваат согласно со закон. 

Во рамки на расположивите средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година и Програмата за 
остварување на социјалната заштита за 2011 година, ќе 
се настојува да се  обезбеди  редовна исплата на соци-
јалната помош за граѓаните кои оствариле право на па-
рична помош од социјална заштита. Ќе се подобрат ус-
ловите за живот и работа на згрижените корисници во 
институционалната и вонинституционалната заштита, а 
истовремено ќе се настојува да се прошири бројот и 
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видот на дневните центри, како посоодветни форми на 
згрижување. Ќе се работи на натамошно зајакнување 
на капацитетите на центрите за социјална работа и дру-
гите установи, преку обука на стручните кадри. 

V. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
    Бр. 51-8025/1-10                 Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

    Скопје                                      Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
62. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита 
на децата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 83/2009 и 156/2009 ) и член 36 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 161/2010) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.1.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ  НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА  
ЗА  2011 ГОДИНА 

 
Заштитата на децата е организирана дејност  засно-

вана на правата  на децата како и на правата и обврски-
те на родителите за планирање на семејството и на др-
жавата и единиците на локалната самоуправа за водење 
хумана популациона политика. 

Подршката на заедницата се остварува со обезбеду-
вање услови и ниво на животен стандард што соодвет-
ствува на физичкиот, менталниот, емоционалниот, мо-
ралниот и социјалниот развој на децата, при што држа-
вата и единиците на локалната самоуправа се грижат 
во согласност со расположивите материјални можно-
сти да им помогнат на родителите во издржувањето, 
подигнувањето, грижата и заштитата на децата. 

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 утвр-
дува со годишна  Програма која согласно со Законот за 
заштита на децата, ја носи Владата на Република Маке-
донија и истата е во функција на спроведување и уна-
предување на системот на заштитата на децата. Оства-
рувањето на програмата  е во  согласност со  утврдени-
те програми со Буџетот на Република Македонија за 
2011 година, како и врз основа на одредбите во  Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2011 година во делот на надоместоците за  дет-
ска заштита. 

Во остварувањето на заштитата на децата, влијаат и 
одредени  развојни документи на Владата на Републи-
ка Македонија: Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Македонија 2008-2012 година, Стратегијата за 
демографски развој на Република Македонија 2008 - 
2015 година, Одлуката за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија  за 
2011 година како и други акти и анализи  со кои се вли-
јае на подобрувањето на заштитата на децата. 

Во реализацијата на заштитата на децата значајно 
место имаат и Конвенцијата за правата на детето и дру-
ги конвенции и протоколи, потоа Милениумските раз-
војни цели на ОН во делот на првата развојна цел: на-
малување на сиромаштијата и други документи со што  
се врши постапно приближување кон законодавството 
на ЕУ. 

I.  Цели и задачи во остврувањето на заштитата на 
децата 

 
Државата како основен носител на заштитата на де-

цата, согласно расположивите 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 подр-
жува организирањето и  функционирањето на јавните 
установи и служби за заштита  на децата.  

Во согласност со  Уставот на Република Македони-
ја, Владата на Република Македонија донесе Стратеги-
ја за демографски развој на Република Македонија 
2008 – 2015 година и согласно со истата се  направија 
соодветни  законски измени во делот на правата за за-
штита на  децата. 

- Правото на еднократна парична помош за новоро-
денче и  во 2011 година ќе се обезбедува само за  ново-
родено  дете  во семејството  родено при првото раѓање 
на мајката (едно, близнаци и сл.) како и за првото по-
своено дете, без притоа да се земаат во предвид оства-
рените приходи во семејството, со цел на семејството 
да му се помогне во покривањето на трошоците кои се 
неопходни за новороденчето; 

- Правото на родителски додаток за дете во 2011  
година ќе се обезбедува само за третото живо дете по 
редот на раѓање на мајката, но и за децата кои  се роде-
ни  заклучно со 11 април 2010 година како трето и че-
тврто дете, доколку ги  исполниле  условите предвиде-
ни со законот;  

- Правото на детски додаток, како и правото на по-
себен додаток во 2011 година ќе се обезбедуваат на со 
законот утврден начин. Согласно планираната законска 
измена со  правото на посебен додаток ќе бидат опфа-
тени и децата  чиј родител  е со признаен статус на бе-
галец или лице под супсидијарна заштита ако  детето 
се наоѓа на територија на  Република Македонија врз 
основа на принцип на семејно обединување како и за 
малолетно лице кое се стекнало со право на азил, во 
согласност со закон; 

- Министерството за труд и социјална политика ќе 
поддржи изградба и отварање на нови детски градинки 
како и формирање  на најмалку 5 групи на деца во дру-
ги просторни услови кои би функционирале во состав 
на постојните општински  јавни установи – детски гра-
динки;  

- Министерството за труд и социјална политика со 
цел да се обезбеди подоследна имплементација на 
„Стандардите за рано учење и развој“ во контекс на по-
литиката за ран детски развој со крајна цел да се зголе-
ми опфатот на децата и да се подигне квалитетот на 
образованието за предучилишната возраст на децата, 
ќе направи анализа за можноста постојните центри за 
ран детски развој во руралните или маргинализирани 
средини да станат дел од системот, а подоцна во систе-
мот, по претходно преиспитување да се предвиди мож-
носта згрижувањето на децата на возраст од 4 до 5 го-
дини да стане универзално право и обврска за децата 
во руралните или маргинализирани средини, при што 
трошоците да ги покрива основачот.  Заради ограниче-
ните финансиски можности во 2011 година со поддр-
шка на УНИЦЕФ ќе бидат во функција 22-та Центри за 
ран детски развој кои функционираат во  економски 
најзагрозените рурални средини; 

- Министерството за труд и социјална политика 
истовремено ќе ги анализира и можностите во држава-
та за  целосно вклучување со полудневни и скратени 
програми, како универзално право на заштита на деца-
та, првенствено на генерацијата деца од предучилишна 
возраст пред поаѓање во основно училиште, во јавните 
детски градинки.  
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- За да се зголеми опфатот на децата особено на тие 
што потекнуваат од сиромашните семејства ќе се под-
готви Правилник за остварување на право на партици-
пација во делот на трошоците кои ги плаќаат родители-
те за децата кои ќе ги користат услугите на јавните дет-
ски градинки.  

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес 
и се остварува преку обезбедување на: 

- права  за заштита на децата (детски додаток, посе-
бен додаток, еднократна парична  помош за новороден-
че, партиципација и  родителски додаток за дете) ; 

- облици за заштита на децата (згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст, одмор и ре-
креација на деца) и 

- други облици  на заштита на децата. 
Основна цел на дејноста - заштита  на децата и во 

текот на 2011 година е обезбедување на услови за оп-
тимален опфат на децата во системот на правата за за-
штита на децата како и во постојните јавни установи за 
згрижување и воспитание на децата, целосно и рацио-
нално искористување на просторните, кадровските и 
другите ресурси преку имплементација на постојните 
законски решенија, како и со изменување и дополнува-
ње на Законот за заштита на децата.  

Поголем опфат на децата се реализира со донесува-
њето на Стандардите и нормативите за вршење на деј-
носта на детските градинки каде помеѓу другото се соз-
дадени  услови за проширување на мрежата  на јавните 
установи – детски градинки како и вклучување и  на 
приватниот сектор во заштитата на децата.  

Активностите  во насока на подобрување на зашти-
тата на децата  во 2011 година ќе бидат насочени кон 
остварување на следните  основни задачи: 

- заокружување на  процесот на  децентрализација-
та во дејноста заштита на децата ќе продолжи  преку  
соработка со органите на локалната самоуправа, однос-
но давање поддршка за основање на општински детски 
градинки со цел самостојно функционирање  на обје-
ктите на јавните установи за деца кои се лоцирани на 
нивната општина, како и основање на нови јавни уста-
нови за деца со помал капацитет и усогласен со потре-
бите  на општината, реализирање на надзорот, давање 
на препораки и насоки и воспоставување на партнер-
ски однос во реализирање на дејноста; 

- плурализација во дејноста преку заживување од-
носно функционирање на приватниот сектор со основа-
ње на приватни установи за деца како и во рамките на 
со закон создадените услови за давање можност и на 
други физички и правни лица да вршат одредени рабо-
ти од дејноста згрижување и воспитание на децата; 

- организирање на одделни услуги од дејноста згри-
жување и воспитание и во други просторни услови (ос-
новно училиште, болница, дом на култура, месна заед-
ница и други установи, во станот на родителите) соглас-
но материјалните можности, со приоритет во вршење на 
истите во подрачјата каде не постојат објекти за органи-
зирано згрижување на деца, давање одредени услуги од 
дејноста на градинките на деца и семејства, како и орга-
низирање на повремено чување на деца во домашни ус-
лови, согласно Законот за заштита на децата; 

- изгрдаба 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 дејно-
ста со различно траење и цена на чинење; 

- поддржување на програмските активности за деца од 
областа на културата, издавачката, згрижувачката и вос-
питната дејност, екологијата, уметноста, рекреативните и 
слободни активности и спорт, заштитата на деца со спе-
цифични потреби, како и програмски активности кои ги 
остваруваат организациите (здруженијата) за деца; 

- следење на развојот на заштитата на децата и ра-
боти поврзани со хумана популациона политика, оства-
рувањето на правата за заштита на децата  како и ос-
тварувањето на постапката  согласно закон; 

- во рамки на СПИЛ проектот ќе финишираат 
активностите за воведување автоматска обработка на 
податоците во делот на правата за заштита на децата и 
поврзување на Министерството за труд и социјална по-
литика со центрите за социјална работа;  

- 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 надоме-

стоци, 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. 

Паричните надоместоци согласно Законот се оства-
руваат како право на: детски додаток, посебен додаток, 
еднократна парична  помош за новороденче, партици-
пација 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 2011 година се предвидува 
парични примања на деца да користат во просек  околу  
55 500  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 

 
Детски додаток е право на детето кое може да го  

оствари еден од родителите на детето, државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење 
во Републиката, за дете државјанин на Република Ма-
кедонија кое е на редовно школување во Републиката, 
во зависност од возраста на детето и материјалната со-
стојба на семејството  како и другите услови утврдени 
со Законот за заштита на децата. 

Право на детски додаток согласно Законот за за-
штита на децата и соодветниот подзаконски акт може 
да има дете до навршување на 18 години живот, докол-
ку е на редовно школување и ако просечните месечни 
приходи во семејството на детето по член на семејство-
то не го надминуваат утврдениот граничен износ сог-
ласно со законот (за 2010 година истиот изнесува 2 490 
денари, а за самохран родител 4 980 денари и истиот за 
2011 година ќе се усогласува на годишно ниво со пора-
стот на трошоците за живот од предходната година). 
Правото на детски додаток може да го оствари еден од 
родителите на детето, при што треба да ги исполнува и 
другите услови предвидени со законот.  

Правото на детски додаток во 2011 година се очеку-
ва да го остварат во просек околу 26 000 деца од околу 
12 800  корисници-семејства. 

Висината на детскиот додаток согласно со законот,  
почнувајки од 2010 година е искажана во апсолутен из-
нос кој зависи од возраста на детето (716 денари, за де-
те до 15 години живот, односно додека е редовен уче-
ник во основно училиште, а 1.136 денари, за дете од 15 
до 18 години живот, односно додека е редовен ученик 
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во средно училиште) при што вкупниот месечен износ 
за детски додаток за кои родителот го остварил право-
то да изнесува 1.800 денари и истите од 2010 година ќе 
се усогласуваат на годишно ниво со порастот на тро-
шоците на живот за претходната година објавени од 
Државниот завод за статистика, во јануари за тековната 
година. 

 
б) Посебен додаток 

 
Право на посебен додаток има еден од родителите 

на детето со постојано место на живеење во Република 
Македонија, ако детето е државјанин на Република Ма-
кедонија со постојано место на живеење во Република 
Македонија до навршени 26 години живот и тоа за дете 
со специфични потреби кое има пречки во телесниот 
или менталниот развој или комбинирани пречки во 
развојот, доколку не е институционално згрижено на 
товар на државата. Наодот, оцена и мислење за  оства-
рување на посебен додаток  го издава  соодветен стру-
чен орган. 

Правото на посебен  додаток во 2011 година се оче-
кува да го остварат во просек  околу 6 000 деца од око-
лу 5 800 семејства.   

Висината на посебниот додаток согласно  со зако-
нот почнувајќи од 2010 година е утврдена во апсоплу-
тен износ од 4.202 денари и истата  на годишно ниво ќе 
се усогласува со порастот на трошоците за живот . 

 
в) Еднократна парична помош за новороденче 
 
Еднократна парична помош за новороденче се обез-

бедува на семејството  за прво новородено дете. 
Право на користење на еднократна парична помош 

за  новороденче има еден од родителите, државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење 
во Република Македонија за дете родено на територи-
јата на Република Македонија. 

Висината на еднократната парична  помош за  ново-
роденче почнувајќи од 2010 година е утврдена во апсо-
лутен износ од 4.829 денари и истата  на годишно ниво 
ќе се усогласува со порастот на трошоците за живот. 

Во 2011 година се предвидува правото на еднократ-
на парична помош за новороденче да се оствари за око-
лу 8 400 деца од околу 8 050 семејства. 
 

г) Партиципација 
          
Во зависност од материјалната состојба на семејс-

твото се обезбедува партиципација во трошоците за 
згрижување и воспитание во јавна установа за деца-
детска градинка. 

Партиципацијата ќе се обезбедува во цената на ус-
лугата по дете што ја плаќа  родителот. 

Во 2011 година доколку се обезбедат потребните  
финансиски средства  се предвидува правото на парти-
ципација да се оствари за околу  8000 деца. 

 
д) Родителски додаток за дете 

 
Родителски додаток  за дете е право кое го оствару-

ва мајка за своето трето живо дете и која  е државјанин 
на Република Македонија со постојано место на живее-
ње во Република Македонија последните три години 
пред поднесување на барањето.  

Родителскиот додаток за дете не може да се оствари 
ако мајката во моментот на поднесувањето на барање-
то живее и работи во странство.   

Во случај  мајката да не е жива, да го напуштила де-
тето, или од оправдани причини да е спречена непо-
средно да се грижи за детето, правото наместо мајката 
може да го оствари таткото или старателот доколку ги 
исполнуваат потребните услови.  

Родителскиот додаток за трето дете ќе се исплатува 
месечно, за период од десет години, во висина утврде-
на во апсолутен износ од 8.048 денари  која на годиш-
но ниво ќе се усогласува со порастот на трошоците за 
живот.  

Родителски додаток за трето и четврто дете и во 
2011 година  ќе се обезбедува и за децата  за кои е ос-
тварено ова право пред да се донесат законските изме-
ни во висина од 8.048 денари за трето дете; 11.267 де-
нари за четврто дете и 16.096 денари за единствениот 
родителски додаток, усогласени на годишно ниво со 
порастот на трошоците за живот, a за второ дете во ви-
сина од 4829 денари ќе се врши исплата на остварено 
право за второ дете од претходна година. 

Во 2011 година се предвидува правото на родител-
ски додаток за дете да се оствари за околу  7 000  деца. 

  
2. Облици за заштита на децата 

 
а) Згрижување и воспитание на децата од преду-

чилишна возраст - е облик на заштита на деца кој ка-
ко дејност се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреатив-
ни, културно-забавни активности, мерки и активности 
за подобрување и зачувување на здравјето и за поттик-
нување на интелектуалниот, емоционалниот, физички-
от, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 го-
дини живот, односно до вклучување во основното 
образование и се обезбедува и остварува во детска гра-
динка. Одредени работи од дејноста  згрижување и 
воспитание на деца, под услови и на начин утврдени со 
Законот, можат да вршат и правни и физички лица. 

Дејноста на детските градинки се остварува преку 
организирање и спроведување на програми кои според 
времетраењето на програмата се програми за: целодне-
вен престој, полудневен престој, скратени програми, 
пилот програми, програма за продолжен престој, во-
нинституционални форми на активности со деца. 

Во услови  кога во местото на живеење нема јавна 
детска градинка, односно детската градинка нема сло-
бодни места, а родителите имаат интерес  за вклучува-
ње  во детска градинка  на одреден број деца, според 
кои во согласност со нормативите и стандардите за  вр-
шење на дејноста може да се формира една група, јав-
ната детска градинка одделни услуги од својата деј-
ност, може да организира  во други просторни услови 
како и да организира и повремено чување на деца во 
домашни услови што ќе го остварува со постојниот ка-
дар од детската градинка, надвореши соработници и 
стручни работници. 

За овие активности јавната установа за деца – дет-
ска градинка треба да обезбеди согласност од Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

Во состав на јавна детска градинка согласно зако-
нот можат да се формираат советувалишта за деца и 
родители, во функција на социјализација на децата и 
помош на родителите, според утврдени критериуми.  

Во 2011 година ќе се следи реализацијата на „Осно-
вите на програмата за воспитно – образовната работа 
со децата од предучилишна возраст во јавните детски 
градинки” особено од аспект во подигање на квалите-
тот на услугата, но се очекува теоретските насоки да 
бидат осовремени и усогласувани со новите сознанија 
за раниот развој кај децата. 

Квалитетот на услугата е подобрен  и со донесува-
ње на Стандардите за рано учење и развој на децата 
кои ќе послужат како основа за унапредување на ква-
литетот на работата во јавните детски градинки но и 
пошироко, во семејството и локалната заедница. Со 
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својата содржина  тие се прилагодени за децата од 0 – 6 
годишна возраст, за осознавање на нивното опкружува-
ње со луѓе и објекти, а прилагодено на возрасните гру-
пи на децата со Законот за заштита на децата. 

 
Мрежа на установи за децата 

      
Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-

чилишна возраст на почетокот на 2011 година ќе се ос-
тварува во вкупно 54 јавна установа за деца - детска 
градинка распоредени во 43 општини во 176 објекти. 
Покрај тоа во десет села односно населени места и во 
две општини функционираат групи за згрижување на 
деца во други просторни услови  и тоа: 

- во состав на детката градинка „7 Септември”- 
Пехчево во селата Робово, Умлена и Чифлик; во состав 
на детската градика „Гоце Делчев“ – Виница во Бла-
тец;  во состав на детката градинка „Е.О. Мара” –Бито-
ла во селата Бистрица, Кравари и Кукуречани; во со-
став на детката градинка, „8 Март” Кисела Вода  во О. 
Зелениково; во состав на детката градинка „Ацо Кара-
манов”- Радовиш во Воиславци; во состав на детката 
градинка „Калинка“- Валандово во Пирава и Јосифово; 
во состав на детката градинка „Коста – Поп Ристов 
Делчев” – Богданци во О. Нов Дојран и во состав на 
детската градинка „Младост” Тетово во Нераште. 

Во текот на 2011 година, како резултат на исполне-
тите услови  во Правилникот за стандардите и норма-
тивите за вршење на дејноста на детска градинка што 
беше донесен во 2009 година, ќе  се зголеми бројот на 
јавни  детски градинки  и тоа заради создавање услови 
за отварање на нови детски градинки со помал капаци-
тет (во Општина Чешиново - Облешево, во Општина 
Новаци и во  Село Јосифово објект во состав на јавната 
установа за деца- детската градинка „Калинка“ Валан-
дово и други). Исто така заради создавање на услови  
за самостојно остварување на дејноста, во објектите 
кои функционирале во рамки на поголемите јавни 
установи - детски градинки за кои оснивачките права 
биле дадени на други поблиски општини, во 2011 годи-
на како самостојни правни лица покрај детските гра-
динки во Општина Демир Капија и Општина Вевчани 
ќе функционира и  детска градинка во Општина Шуто 
Оризари. 

Во 2011 година во системот на заштита на децата ќе 
функционираат и приватни детски градинки. 

Заложбите на Владата на Република Македонија за 
подобрување на бизнис климата како и заложбите  за 
активни мерки за вработување, придонесоа  да се зго-
леми интересот за згрижување на децата во детските 
градинки. Со ваквата определба на Владата на Репуб-
лика Македонија, во одделни региони веќе се чуствува-
ат резултати односно зголемен интерес за згрижување 
во детски градинки. Се очекува ваквата тенденција да 
продолжи и во 2011 година кога се предвидува згрижу-
вањето на децата во други просторни услови да се зго-
леми за најмалку 5 ново оформени групи. 

Анализата на состојбата на мрежата на детските 
градинки покажа дека во Република Македонија се оп-
фатени околу 14% од генерациите од 0 до 6 годишна 
возраст или околу 23.900 деца. Искористеноста на по-
стојните капацитети во просек изнесува 97%. Тргнувај-
ки од овие показатели се наметна потребата за проши-
рување на мрежата на јавни детски градинки. Прошу-
рувањето на мрежата на јавните детски градинки ќе се 
поддржи од страна на Министерството за труд и соци-
јална политика со изградбата на детски градинки во 
О.Аеродром, О. Росоман, О. Липково, О.Сарај, О.Теар-
це, О.Чаир и О.Зајас како и со доградба на просторот 
на детската градинка  „Астибо“ во О. Штип.   

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. 

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 2011 година, ќе 
продолжи да се имплементира проектот. 

„Инклузија на деца Роми во јавните предучилишни 
установи”. Финансирањето на овој проект се реализира 
со средства на Министерството за труд и социјална по-
литика и  РЕФ (Ромски едукативен фонд) и со средства 
на ЕЛС. 

 
Работници во јавните установи за деца-детски  

градинки 
 
Дејноста згрижување и воспитание на деца од пре-

дучилишна возраст ја вршат работници од следните 
профили: негуватели, воспитувачи, стручни соработни-
ци (виши медицински сестри, социјални работници, 
музички педагози, ликовни педагози, педагози по фи-
зичко воспитание), стручни работници (педагог, психо-
лог, социјален работник, логопед, лекар, педијатар, 
правник, економист, дефектолог) и други профили на 
работници (готвачи, пом.готвачи, административни ра-
ботници и др.).  

Бројот на групите во детската градинка претставува 
основа за утврдување на стандардите на потребното ра-
ботно време за остварување на дејноста, односно прет-
ставуват основа за утврдување на потребниот број на 
извршители. 

Во 2011 година се очекува неповолната статусна  
структура на работниците во детските градинки, како и 
недоволниот број на извршители да се подобри како и 
да се реши статусот и на останатите 220 работници кои 
се ангажирани по пат на Договор за дело. Оваа опре-
делба треба да биде во контекст на имплементацијата 
на политиката на Владата на Република Македонија за 
преземање на дополнителни  мерки и активности за по-
голема  грижа и заштита  за најмладата популација, ка-
ко и определбата  за зголемен опфат на деца  со  крајна 
цел  за усогласеност на семејните и работните обврски 
на родителите.  

Во функција на подигнување на квалитетот на ус-
лугите, ќе се настојува во рамки на  расположивите ма-
теријални можности да се организираат обуки за работ-
ниците за прашања кои се во функција на поквалитетна 
заштита на децата.  

 
Изградба,  опремување и одржување на објектите за 

заштита на децата 
 
Проширувањето на мрежата на јавните установи - 

детски градинки во 2011 година ќе се раализира сог-
ласно со Програма која ќе ги опфати приоритетите за 
изградба, доградба и реконструкција на простор наме-
нет за згрижување и воспитание на децата од предучи-
лишна 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 2011 година ќе биде ставен во употреба новоиз-
градениот објект за детска градинка во О. Ѓорче Пе-
тров. 
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Инвестиционите активности ќе бидат насочени кон 
довршување на започнатата  изградба на нови објекти  
во општините Аеродром, Росоман, Сарај и Липково. Во 
рамки на расположивите материјални можности во дел 
од постојните детски градинки ќе се интервенира со 
проширување на капацитетите преку доградба и адап-
тација на просторот. 

Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки 
на расположивите средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2011 година со приоритетно извршува-
ње на неопходните работи заради обезбедување на нор-
мално и безбедно функционирање и вршење на дејно-
ста (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 

 
Одморот и рекреацијата на децата е облик на за-

штита на децата кој како дејност се организира за пре-
стој, активен одмор, социјализација на децата, воспит-
ни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреатив-
ни и други активности со децата од 5 до 18 години жи-
вот, за развивање на психомоторниот развој на децата 
и способност за договарање, почитување на разликите 
и соработка во групи, способност за прифаќање на се-
беси и другите и ориентација во просторот. 

Во 2011 година одморот и рекреацијата на децата 
ќе се реализира преку целосно искористување на капа-
цитетот на Јавнате установа за деца – детските одмора-
лишта „Илинден“ Гостивар и „Малешево“ Берово, но и 
со посебна програма за одмор и рекреација на децата 
во која ќе се вклучат и други објекти кои со својата ме-
стоположба и опрема се прилагодени на потребите на 
децата.  
 

3.Други облици на заштита на децата 
              
За развој на личноста на детето, талентот, ментал-

ните, физичките, креативните и другите способности, 
подготвување за самостоен и одговорен живот се обез-
бедуваат и други облици за заштита на децата како 
програмски активности во областа на културата, изда-
вачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологи-
јата, уметноста, рекреативни и слободни активности и 
спортот. 

Во рамките на системот на заштитата на децата мо-
жат да 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; 

- Програмски активности за оспособување на згри-
жувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг ка-
дар  со најновите современи сознанија во работите кои 
ги вршат овие работници 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 материjал; 

 
II. Финансирање на заштитата на децата 

 
Програмата за развој на заштитата на децата за  

2011 година ќе се реализира со средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година од 

Раздел 15001 Министерство за труд и социјална по-
литика и тоа: 

1. Програма 3 Детска заштита  со средства од 133 
304 000 денари, од кои 110 754 000 денари буџетски 
средства и 22 550 000 денари  средства од самофинан-
сирачки активности и истата се однесува на : 

- Потпрограмата 30 Установи за детска заштита со  
78 550 000 денари, од кои 56 000 000 денари се буџет-
ски средства и 22 550 000 денари  средства од самофи-
нансирачки активности 

- Потпрограмата 3А Изградба, опремување и одр-
жување на објектите за детска заштита со  54 754 000 
денари. 

 
Финансиските средства обезбедени со Потпрогра-

мата 30 ќе бидат наменети за:  
а) Потпрограма  40-  Плати и надоместоци за врабо-

тените во установите за детсказаштита како и за  
б) Потпрограма 42- Стоки и услуги 
в) Потпрограма 46- субвенции и трансвери 
 
Финансиските средства  обезбедени со Потпрогра-

матата 3А ќе бидат наменети за: 
а) градежни објекти ...................50 774 000 денари и  
б) купување на опрема ............    3 980 000 денари. 
 
Финансирањето на функцијата на установите за 

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

- Наменски дотации ......... 15 000 000 денари и  
- Блок  дотации……....  1 081 000 000 денари. 
 
2. Од Програма 5  Надоместоци и права од соци-

јалната област дел или  
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита  

со ... 1 002 000 000 денари  ќе бидат наменети за испла-
та на утврдените парични права  со Законот за заштита 
на децата (детски додаток, посебен додаток, еднократ-
на парична помош за новороденче, партиципација и  
родителски додаток за дете). 

Распределбата на средствата за секое од овие права 
ќе биде во рамки на расположивите средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2011 година, но истите 
нема во целост да ги задоволат вкупните потреби за со 
законот утврдените парични права. Во 2011 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на оства-
рени права од 2010 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. Со планираните измени и дополнувања на Зако-
нот за заштита на децата ќе се предвиди и доуреди соз-
дадената можност за основање на правно лице како 
агенција за давање на одредени услуги од дејноста 
згрижување и воспитание на деца од предучилишна во-
зраст во домашни услови; 

2. Со планираните измени и дополнување на Зако-
нот за заштита на децата во 2011 година   ќе се овозмо-
жи проширување и на правото на посебен додаток за 
дете со пречки во телесниот или интелектуалниот раз-
вој за корисниците кои се стекнале со статус на лица, 
баратели на азил во Република Македонија и  нивните 
деца кои се исто така во Републиката по основ на обе-
дунување на семејството; 
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3. Во рамки на проектот Е - Влада преку пилот про-
ект ќе се овозможи аплицирање по електронски пат кај 
правото на детски додаток; 

4. Со донесувањето на Правилникот за стандарди и  
нормативи  за вршење на дејноста на детска градинка  
ќе се поддржува потребата  во системот на заштита на 
децата да биде вклучен приватниот сектор, но и пома-
лите општини кои  во рамки на расположивите средс-
тва ќе  можат  да основаат јавни установи за згрижува-
ње и воспитување на деца- детски градинки што ќе од-
говараат на  локалните потреби за ваков вид на грижа и 
заштита;  

5. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје при имплементацијата на процесот за децентра-
лизација, а со општините во кои не се изградени обје-
кти - детски градинки, ќе продолжи да  се дава поддр-
шка за остварување за организирано згрижување и вос-
питание на деца во други просторни услови кои се 
предвидени со Законот;  

6. Ќе се продолжи со заедничките активности со 
Министерството за здравство и Министерството за ло-
кална самоуправа  на полето на унапредувањето  на 
грижата за здравјето на децата особено во делот на 
оралното здравје преку имплементација на проектот 
Флуоризирано млеко за децата  на 3 до 5 годишна во-
зраст, како и воведувањето на превентивна мерка - одр-
жување на  орална хигиена на  децата од 5 годишна во-
зраст во детската градинка преку обезбедување прибор 
за одржување на хигиена на забите (четка и паста за за-
би со донација ); 

7. Ќе се продолжи со процесот на примена на Стан-
дардите  за рано учење и развој. Истовремено ќе се 
анализираат можностите во државата за  целосно вклу-
чување со полудневни програми на децата на возраст 
од 4 и 5 години во руралните или маргинализирани 
средини како универзално право на заштита на овие 
деца; 

8. Ќе се следи реализацијата на Основите на про-
грамата за воспитно – образовната работа со децата од 
предучилишна возраст со цел истата да може да биде 
доградена и усогласена со новите сознанија за развој 
на децата;  

9. 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;   

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

11. Следење на развојот на заштита на децата и ра-
боти поврзани со хумана популациона политика како и 
остварување на правата за заштита на децата, оствару-
вањето на постапката согласно закон, со насоки за при-
мена на законската и подзаконската регулатива; 

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

13. Донесување на Одлука за начинот на наплата на 
износот за „Детска недела”за 2011 година. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Бр. 51-8033/1-2010               Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година              на Владата на Република 

      Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

63. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.01.2011 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА-„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство,услуги и трго-
вија „ХОРИЗОНТ“ Томислав ДООЕЛ Битола, за време 
од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 
бр.бб, Хотел Београд во Струга. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр.51-7862/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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64. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 5.1.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 51-1665/1 ОД 23.3.2010 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ  КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 51-1665/1 од 23.3.2010 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот: “18“ се заменува со бројот: “20“ и зборовите: “1 
автомат“ се заменуваат со зборовите: “2 автомати“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 51-7489/1-2010              Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година            на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
65. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 5.1.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4897/1 ОД 7.10.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И ГРА-
ДЕЖНИШТВО “ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИНЕРИНГ“ 
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 

АВТОМАТ  КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4897/1 од 7.10.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и градежниш-
тво “ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИНЕРИНГ“ ДОО увоз-извоз 
Скопје, за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот: “13“ се за-
менува со бројот: “12“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 51-7832/1-2010             Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година           на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
66. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.01.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3326/1 ОД 15.09.2005  ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-3326/1 од 15.09.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „17“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр.51-7833/1-10                   Заменик на претседателoт 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република   

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
67. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персо-
налниот данок на доход („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 
50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 
6/07, 160/07, 159/08, 20/09 и 139/09), министерот за фи-
нансии 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 

1 точка 3) од Законот, за 2011 година на годишно ниво, 
изнесува 87.792,00 денари. 

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија, месечно се 
утврдува во износ од 7.316,00 денари, согласно со член 
15-а став 2 од Законот. 

 
  Бр. 20-46566/1          Заменик претседател на Влада 

31 декември 2010 година     и министер за финансии, 
      Скопје                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
68. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и Одлука на Уставен суд на 
Република Македонија од 28.11.2007 година Службен 
весник на РМ бр. 146/2007), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 24.12.2010 година, донесе   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Кате-

рина Илиќ Нонкуловска, дипломиран економист од 
Скопје, за директор на Дирекцијата за работа со хартии 
од вредност и брокерско-посреднички услуги на Сто-
панска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 7, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Катерина Илиќ 
Нонкуловска за директор на Дирекцијата за работа со 
хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги 
на Стопанска банка АД Скопје се дава за период од три 
години од денот на донесување на ова Решение, сог-
ласно Одлуката бр. 01-3107 од 2.11.2010 година на 
Претседателот на Управниот одбор на Стопанска банка 
АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска 
од функцијата директор на Дирекцијата за работа со 
хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги 
на Стопанска банка АД Скопје, со денот на одземање 
на согласноста за именување на директор од страна на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија и во други случаи утврдени со закон. 
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4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-143       Комисија за хартии од вредност  

24 декември 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                             Претседател, 
                         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
69. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и Одлука на Уставен суд на 
Република Македонија од 28.11.2007 година „Службен 
весник на РМ“ бр. 146/2007), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 24.12.2010 година, донесе   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Го-

ран Поповски, дипломиран економист од Скопје, за по-
мошник директор на Дирекцијата за работа со хартии 
од вредност и брокерско-посреднички услуги на Сто-
панска банка АД Скопје, со седиште на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 7, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Горан Поповски за 
помошник директор на Дирекцијата за работа со хар-
тии од вредност и брокерско-посреднички услуги на 
Стопанска банка АД Скопје се дава за период од три 
години од денот на донесување на ова Решение, сог-
ласно Одлуката број 01-3106 од 2.11.2010 година на 
Претседателот на Управниот одбор на Стопанска банка 
АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Горан Поповски од функцијата 
помошник директор на Дирекцијата за работа со хар-
тии од вредност и брокерско-посреднички услуги на 
Стопанска банка АД Скопје, со денот на одземање на 
согласноста за именување на помошник директор од 
страна на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-144        Комисија за хартии од вредност  

24 декември 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                             Претседател, 
                         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
70. 

Врз основа на член 66-а и член 184 точка љ) од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 24.12.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Правилата за формирање и 

начинот на користење на Гарантниот фонд на Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 
0202-7054/1, донесени на седница на Одборот на дире-
ктори на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје одржана на ден 6.12.2010 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје во рок од 15 календарски дена 
од денот на приемот на ова Решение: 

- да изврши терминолошко усогласување на Прави-
лата за формирање и начинот на користење на Гарант-
ниот фонд со Законот за хартии од вредност, односно 
терминот „учесник/учесници во работата на Депозита-
рот”, во целиот текст на Правилата за формирање и на-
чинот на користење на Гарантниот фонд да се замени 
со терминот “членка/членки на Депозитарот”.  

- да изврши дополнување на членот 6 од Правилата 
за формирање и начинот на користење на Гарантниот 
фонд и истиот да гласи: 

„Доколку над учесникот во работата на Депозита-
рот биде отворена стечајна или ликвидациона постап-
ка, биде исклучен од членство во Депозитарот, трајно 
му се одземе дозволата од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија или доброволно 
истапи, средствата кои тој ги уплатил во Фондот му се 
враќаат во рок од три дена од денот на донесување на 
одлуката за исклучување од членство, доколку нема 
неподмирeни обврски кон Депозитарот. Со исплатата 
на средствата на учесникот му се исплатува и пропор-
ционален износ на камата заклучно со денот на донесу-
вање на Решение за отварање на стечајна или ликвида-
циона постапка или Одлука за престанок на членството 
во Депозитарот.” 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-160       Комисија за хартии од вредност  

24 декември 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                             Претседател, 
                         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
71. 

Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапу-
вајќи по барањето број 08-7084/1 од 7.12.2010 година 
на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје за добивање на согласност на Одлуката за изме-
ни и дополнувања на Правилата за работа на Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 
седницата одржана на ден 24.12.2010 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Правилата за работа на Централниот де-
позитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-
7055/1, донесена на седница на Одборот на директори 
на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје одржана на ден 6.12.2010 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје во рок од 15 календарски дена 
од денот на приемот на ова Решение да ги изврши 
следните интервенции: 

- во поглавјето „Значење на изразите“ во дефиници-
јата „Сметка на сопственикот на хартии од вредност“ 
во втората алинеја – „Ограничена сметка“ новите рече-
ници кои се воведуваат со Одлуката за измена и допол-
нување на Правилата за работа на Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје да гласат: 

„По исклучок, со хартии од вредност на ограничена 
сметка може да се тргува само доколку ограничување-
то се однесува на некое друго право кое произлегува од 
сопственоста над хартиите од вредност кое не е поврза-
но со располагањето (како правото на глас или диви-
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денда), освен доколку тие права се ограничени со суд-
ска одлука. Во случај кога располагањето со хартии од 
вредност е ограничено од страна на овластено лице (из-
вршител, Царинска управа, Управа за јавни приходи и 
други субјекти овластени со закон), со хартиите од 
вредност на ограничената сметка може да располага са-
мо тоа овластено лице“; 

- во точка 2.1 од Правилата за работа на Централни-
от депозитар за хартии од вредност, делот од реченица-
та „во дематеријализирана форма“ да се замени со збо-
ровите „во форма на електронски запис“; 

- во член 16 став 2 од Одлуката за измени и допол-
нувања на Правилата за работа на Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје, со која се менува 
точката 4.7 од Правилата за работа по последната рече-
ница да се додаде нова реченица која гласи: 

„Сумата на парични средства која е уплатена на 
сметката на овластениот учесник од лицата кои дале 
налог за купување на хартии од вредност од јавната по-
нуда, а чиј налог не е реализиран, овластениот учесник 
е должен на дневна основа до 15 часот да ги врати па-
ричните средства на сметката на лицата кои дале на-
лог“; 

- да се изврши измена на член 16 став 5, 6 и 7 од 
Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за ра-
бота на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје и истите да гласат: 

„Издавачот е должен, до Депозитарот да достави 
доказ дека до Комисијата и во јавноста е објавено изве-
стување за запишани и платени хартии од вредност. 
Депозитарот во рок од 2 дена по добивањето на реше-
нието за упис на основната главнина односно известу-
вањето за запишани и платени хартии од вредност вр-
ши порамнување во согласност со ставот 4 од оваа точ-
ка.  

Доколку јавната понуда на хартии од вредност 
(емисијата односно продажбата на сопствени акции) не 
е успешна веднаш по добивањето на известувањето за 
запишани и платени хартии од вредност дава налог на 
деловната банка во која се води посебната сметка на 
издавачот, за враќање на средствата на сметка од која 
уплатите се пристигнати. Овластениот учесник, вед-
наш по пристигнувањето на паричните средства на не-
говата сметка за порамнување во НБРМ, е должен да 
ги врати паричните средства на сметките на лицата кои 
запишале хартии од вредност.  

Паричните средства во случај на неуспешна јавна 
понуда на хартии од вредност се враќаат заедно со 
вкупниот износ на депозитна камата за износот на па-
рични средства уплатени за сите лица кои запишале 
хартии од вредност од јавната понуда кај определен ов-
ластен учесник. За овој износ Депозитарот во рокот од 
став 6 дава налог до деловната банка да бидат уплатени 
на сметката на овластениот учесник кој понатаму во 
рокот од став 6 врши распределба на паричните средс-
тва на секое лице кое запишало хартии од вредност 
сразмерно на уплатениот износ на парични средства за 
запишаните хартии од вредност.“ 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, по постапувањето од точка 2 
од Решението, да достави до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија пречистен текст на 
Правилата за работа на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-161        Комисија за хартии од вредност  

24 декември 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                             Претседател, 
                         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

72. 
Врз основа на член 88 став 1 алинеја б) и став 3 и 

член 184, точка љ) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 
и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, постапувајќи по барањето бр. 08-
1604/1 од 17/12/2010 година на Македонска берза АД 
Скопје за добивање на согласност на Одлуката за изме-
ни и дополнувања на Правилата за тргување на Маке-
донска берза АД Скопје, на седницата одржана на ден 
30.12.2010 година, донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Правилата за тргување на Македонска 
берза АД Скопје бр. 02-1599/1 од 16.12.2010 година, 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија на ден 17.12.2010 година. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 5 календарски дена од денот на приемот на ова 
Решение да го потпише протоколот од точка 3.3.1 од 
текстот на Анекс 3 од Правилата за тргување, со Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова 
Решение: 

- да изврши дополнување на член 59 став 6 од Пра-
вилата за тргување на Македонска берза АД Скопје и 
истиот да гласи: „Доколку од двете членки учеснички 
во трансакцијата постои согласност, порамнувањето на 
трансакциите со хартии од вредност на сите пазари на 
берзата може да се врши и во специјални денови на по-
рамнување (Т+1 и Т+2), на начин пропишан од страна 
на берзата, освен за трансакциите во кои се јавува 
збирна сметка.” 

- да изврши дополнување на  точката 1.3 од текстот 
на Анекс 3 од Правилата за тргување и истата да гласи: 
„За сите прашања што не се регулирани со овој Анекс 
важат одредбите од актите на берзата, Законот за хар-
тии од вредност, Законот за трговски друштва и други 
релевантни позитивни законски и подзаконски пропи-
си”. 

- да изврши дополнување на точката 2.1.1 алинеја 3 
од текстот на Анекс 3 од Правилата за тргување и иста-
та да гласи: „Јавната понуда да е одобрена од Комиси-
јата за хартии од вредност и Решението на Комисијата 
со кое се дава одобрение за Јавната понуда да е право-
силно или конечно.” 

- да изврши дополнување на точката 7.9 од текстот 
на Анекс 3 од Правилата за тргување, и истата да гла-
си: „Берзата веднаш, но не покасно во рок од 1 (еден) 
ден ќе го информира Депозитарот за доделената бер-
занска шифра на јавно понудените хартии од вредност, 
за иницијалниот датум на запишувањето како и за пос-
ледниот датум кога е отворена понудата за запишување 
на јавно понудените хартии од вредност преку берза”. 

4. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по 
постапувањето од точките 2 и 3 од Решението, да до-
стави до Комисијата за хартии од вредност, пречистен 
текст на Правилата за тргување на Македонска берза 
АД Скопје. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
 Бр. УП1 08-180       Комисија за хартии од вредност  

30 декември 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                              Претседател, 
                         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
73. 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВОТ-
НИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ 

НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ 
 
1. Во Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци 

од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 57/09, 105/09 и 150/09), Прилозите 1, 2 и 3  се заменуваат со 
нови Прилози 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог и се составен дел на ова решение.  

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр. 11-5350/3 

30 декември 2010 година                                       Директор, 
      Скопје                                                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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