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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

329.
Врз основа на член 172-а став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994,
14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001,
50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005,
70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009,
156/2009 , 83/2010), 156/2010, 24/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 17.1.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ОД
ВКУПНИОТ КАПИТАЛ СТЕКНАТ ПО ОСНОВА НА
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ
Член 1
Во Уредбата за постапката за продажба на акциите
и уделите од вкупниот капитал стекнат по основа на
трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр.
105/10) , во членoт 6 ставот (3) се менува и гласи:
„Акциите односно уделите ќе се продаваат по утврдената почетна продажна цена на најмалку три последователни трговски дена на Берзата. Доколку по три
трговски дена на берзанската аукција останат непродадени акции односно удели, Комисијата за акции и удели може по истекот на секои три трговски дена да ја
намалува цената на акциите односно уделите за дополнителни 50% се до целосна продажба на акциите односно уделите.
Ставот 4 се менува и гласи:
„Доколку по одржувањето на првата јавна берзанска аукција останат непродадени акции односно удели,
Комисијата може да објави нова јавна берзанска аукција со почетна цена на акциите односно уделите за 50%
пониска од цената по која биле понудени на првата јавна берзанска аукција. Доколку по три трговски дена на
берзанската аукција останат непродадени акции односно удели, Комисијата за акции и удели може по истекот на секои три трговски дена да ја намалува цената
на акциите односно уделите за дополнителни 50% се
до целосна продажба на акциите односно уделите.“
Ставот 5 се менува и гласи:
„Доколку јавната берзанскa аукциja не се одржи,
или доколку по одржувањето и на последниот трговски
ден од берзанската аукција останат непродадени акции
односно удели, Комисијата за акции и удели може да
изврши повторна објава на јавна берзанска аукција при
што почетна цена на акциите односно уделите е цената
од ппоследниот трговски ден на претходната јавна берзанска аукција.“
Член 2
Во членот 8 бројот „ (3) “ се брише.

330.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Pепублика Македонија”бр. 59/2000, 12/2003,55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со
член 52, став 2 и 4 од Законот за државни службеници
(„Службен весник на Pепублика Македонија” бр.
59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002,
17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005,
61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010,
167/2010, 36/2011 и 6/2012) , Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ
ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО
ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ
Член 1
Во Уредбата за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што
на органите на државната управа им се признаваат во
тековни трошоци („Службен весник на Peпублика Македонија” бр. 82/2010),во членот 4 зборови:
“31.12.2011” се заменуваат со зборовите: “31.12.2012”.
Член 2
Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Pепублика
Македонија”.
Бр. 41-405/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

331.
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1
Општината Велес ќе врши работи за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно
земјиште.

Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

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

Бр. 41-383/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Бр. 41-218/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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332.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2011година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОГРАМСКАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОДРЖИНИТЕ НА ДЕКАДАТА
ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ 2005 - 2015 И
СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело за
следење на програмската имплементација на содржините на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и
Стратегијата за Роми.
Член 2
Со Координативното тело за следење на програмската имплементација на содржините на Декадата за
вклучување на Ромите 2005-2015 и Стратегијата за Роми ќе претседава министерот без ресор Неждет Мустафа, Национален координатор на Декадата за вклучување на Ромите и Стратегијата за Роми во Република Македонија.
Член 3
Членови на Координативното тело за следење на
програмската имплементација на содржините на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и Стратегијата за Роми се: заменик на министерот за труд и социјална политика, заменик на министерот за транспорт и
врски, заменик на министерот за образование и наука,
заменик на министерот за култура и заменик на министерот за здравство.
Член 4
Координативното тело за следење на програмската
имплементација на содржините на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и Стратегијата за Роми врши
редовни периодични (месечни) проценки за напредокот во однос на спроведувањето на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и Стратегијата за Роми во
Република Македонија.
Член 5
Координативното тело секоја прва недела во месецот ја информира Владата на Република Македонија за
спроведените активности во изминатиот месец.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-350/1
Заменик на претседателот
27 декември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
333.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на17.1.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика му се даваат на трајно користење без
надоместок недвижни ствари сопственост на Република Македонија, и тоа:
- објект бр.1 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 240 м2, кој се наоѓа
на КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.2 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 89 м2, кој се наоѓа на
КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова
корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.3 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 123 м2, кој се наоѓа
на КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.4 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 69 м2, кој се наоѓа на
КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова
корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.5 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 89 м2, кој се наоѓа на
КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова
корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.6 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 56 м2,, кој се наоѓа
на КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.7 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 61 м2, кој се наоѓа
на КП 2204, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.1 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 89 м2, кој се наоѓа на
КП 2202, КО Крушево вон-град, место викано Бегова
корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.2 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 41 м2, ,кој се наоѓа
на КП 2202, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.3 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 98 м2, кој се наоѓа
на КП 2202, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 ;
- објект бр.4 (детско одморалиште "Шула Мина" –
Крушево) со вкупна површина од 66 м2, ,кој се наоѓа
на КП 2202, КО Крушево вон-град, место викано Бегова корија, запишан во ИЛ бр. 886 .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-382/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

334.
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Општината Петровец ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-403/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

335.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83,/09 и 97/10),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ“-ПО - СКОПЈЕ ВО 2010 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје во 2010 година бр.02-258/2 од
25.2.2011 година, усвоени од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2011
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1385/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

336.
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
ЗА 2012 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма на ЈП „Службен весник на Република Македонија“ за 2012 година бр. 01-7148/1 од
18.11.2011 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“, на седницата одржана на 18.11.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-7628/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

337.
Врз основа на член 44 од Законот за задолжително
осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2005, 70/2006, 81/2008,
47/2011 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ
1. Се формира Комисија за осигурување од автомобилска одговорност (во натамошниот текст: Комисија).
2. Комисијата од точка 1 на оваа одлука е составена
од три члена и претседател. Претседателот и еден член
се именуваат на предлог на Министерството за финансии, еден член се именува на предлог на Агенцијата за
супервизија на осигурување и еден член се именува на
предлог на Националното биро за осигурување.
3. Надлежностите на Комисијата согласно со член
45 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот се:
- изготвува тарифа на премија за осигурување од
автомобилска одговорност;
- и предлага на Владата на Република Македонија
минимална и максимална стапка на техничка премија
за осигурување од автомобилска одговорност и
- и ја предлага на Владата на Република Македонија
висината на дополнителната премија за издавање на
меѓународни зелени карти.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр.51-7852/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

338.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 17.01.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“
ПРОБИШТИП
1.Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип, бр.0201-1747/30-1, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие,
на седницата, одржана на 12.12.2011 година.
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-7943/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

26 јануари 2012
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339.
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08, 158/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2012 година, бр.
01-16791/1 од 14.12.2011 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на
14.12.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-7958/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

340.
Врз основа на член 56 став 1 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/2010, 171/2010 и 36/2011), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на
17.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
финансиски план за 2012 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување бр. 02-1513/6 од 13.12.2011 година, донесен од
Управниот одбор на оваа Агенција, на седницата одржана на 13.12.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 51-7960/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

341.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни
претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА
2012 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма на ЈП за берзанско работење
АГРО-БЕРЗА Скопје за 2012 година бр.02-425/4 од
14.12.2011 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на
14.12.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-7962/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

342.
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
,,СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО ЗА 2012 ГОДИНА
1. Co оваа Одлука се дава согласност на Инвестиционата програма на ЈП за водоснабдување ,,Студенчица“
Другово за 2012 година, бр. 02-2129/1-2/1, од
14.12.2011 година, усвоена од Управниот одбор на
Претпријатието,
на
седницата
одржана
на
14.12.2011година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-7972/1-11
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
343.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010, Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА
НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2012 година на ЈПВ „Лисиче“ – Велес, број 02-29/2, усвоена од Управниот одбор
на ЈПВ „Лисиче“ – Велес.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-7985/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

26 јануари 2012
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344.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008,
130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 17.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2012 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2012 година бр.
01-719/2 од 15.12.2011 година, донесена од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 15.12.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8011/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

345.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО
2012 ГОДИНА НА ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“
– СТАР ДОЈРАН
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за работа во 2012 година на
ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“– Стар Дојран бр. 02-508/1
од 15.12.2011 година, усвоена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на
15.12.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8093/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

346.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА-УПРАВА
ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Член 1
Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда - Управа за
водење на матичните книги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/11), во член 1 алинејата 1
се менува и гласи:
„- недвижна ствар, дел од објект на бул. 1- ви Мај
б.б - Битола, со површина од 93.85 м2, шалтер сала, на
приземје од објект заведен на КП 8964 за КО Битола
803, евидентирано во Имотен лист бр. 33509;“.
Алинејата 2 се брише.
Алинеите 3, 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:
„-недвижна ствар, дел од објект на ул. Димитар
Влахов бб - Охрид, простор на приземје, сала за шалтер, со површина од 52.09м2 на КП 15104 за КО Охрид
3 евидентирано во Имотен лист бр.87730;
-недвижна ствар, дел од објект на ул. Борис Карапузов бр.6 - Гевгелија, простор на приземје, бр. С6 со површина од 24.69м2 и простор на приземје, бр .С5 со површина од 14.57м2 на КП 5453 за КО Гевгелија евидентирано во Имотен лист бр.35689;
-недвижна ствар, дел од објект на ул. Васил Главинов бб Штип, простории на приземје, шалтер сала
бр.12 со површина од 31.19 м2 и просторија бр.10 со
површина 15.30 м2 заведено на КП 8624 за КО Штип 4
евидентирано во Имотен лист бр.74849;
-недвижна ствар, дел од објект на ул. Васил Главинов бб - Штип, просторија на прв кат крило исток бр.2,
со површина од 15.23м2 и просторија на прв кат крило
исток бр.3 со површина од 15.23м2 заведено на КП
8624 за КО Штип 4, евидентирано во Имотен лист
бр.74849.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-8170/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

347.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" 6р. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА
НА ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА"- ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2012 година на ЈП ХС "Злетовица" - Про6иштип 6р. 0201-1787/19 од 23.12.2011
година, усвоена од Управниот одбор на јавното претпријатие, на седницата, одржана на 23.12.2011 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-8184/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

348.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 4 став 1
од Законот за користење и располагање со стварите на
државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.01.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД
НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава на времено користење дел
од недвижна ствар -деловен простор на приземје, стан
1, влез 3, зграда 1, со површина од 44 м2, евидентирана
во Имотен лист бр.22233, на Катастарска Парцела
бр.8393/1, Катастарска Општина Штип 4, од објект на
Националната установа Универзитетска Библиотека
Гоце Делчев – Штип, со адреса на ул.Вита Поп Јорданова б.б, сопственост на Република Македонија на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија – Скопје, за организирање Американско Катче во Штип.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
без надомест на времено користење за период до четири години.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-8198/2-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

349.
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005,
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД
НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ УНИВЕРЗИТЕТСКА
БИБЛИОТЕКА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев – Штип и престанува
користењето на дел од недвижна ствар-деловен про-

стор на приземје, стан 1, влез 3, зграда 1, со површина
од 44 м2, евидентирана во Имотен лист бр.22233, на
Катастарска Парцела бр.8393/1 Катастарска Општина
Штип 4, со адреса на ул.Вита Поп Јорданова б.б, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-8198/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

350.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија" бр.
62/2005, 88/2008 и 35/2011),Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС
НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ
НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2011
ГОДИНА
1. Co оваа одлука се утврдува максималниот износ
на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност кои во името на Република Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2011
година.
2. Максималниот износ на ново задолжување преку
издавање на државни хартии од вредност во 2011 година ќе изнесува 2.850.000,000,00 (две милијарди осумстотини и педесет милиони) денари.
3. Издавањето на државните хартии од вредност се
врши согласно Календарот за планираните емисии на
државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на
периодот за кој се однесува.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-8211/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

351.
Врз основа на член 150 став 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.
16/11 и 136/11) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.01.2012 година, донесе

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 11

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВКУПНАТА ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СЕКОЈ ОДДЕЛЕН
ОБНОВЛИВ ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА
Член 1
Во Одлуката за вкупната инсталирана моќност на
повластените производители на електрична енергија
произведена од секој одделен обновлив извор на енергија (“Службен весник на Република Македонија”
бр.100/11) членот 2 се менува и гласи:
“Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените
тарифи за купопродажба на електрична енергија заклучно до 31 декември 2025 година треба да изнесува
150 MW, согласно следната динамика:.
Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените
тарифи за купопродажба на електрична енергија до 31
декември 2016 година треба да изнесува 65 MW.
Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените
тарифи за купопродажба на електрична енергија до 31
декември 2020 година треба да изнесува 100 MW.
Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените
тарифи за купопродажба на електрична енергија до 31
декември 2025 година треба да изнесува 150 MW.”
Член 2
Овaа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-8224/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8279/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

353.
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба
на становите во општествена сопственост („Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија”
бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија”
бр. 62/92, 7/98, 24/03 и 24/11), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 17.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите
во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93,
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94,
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97,
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00,
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05,
112/05, 7/07, 19/08 , 11/09, 8/10 и 15/11) во член 4 зборовите: “31 декември 2011 година” се заменуваат со
зборовите: „31 декември 2012 година”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-8280/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

352.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
9.1.2012 година, донесе

354.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 17.1.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА 2012
ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централниот регистар за 2012 година,
бр. 020-3/26 од 16.12.2011 година, донесен од Управниот одбор на Централниот регистар, на седницата, одржана на 16.12.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движните
ствари - компјутерска опрема и тоа:

Стр. 12 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 15

26 јануари 2012

Стр. 16 - Бр. 12

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи, за потребите на Националниот координативен центар за гранично управување.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи, склучува договор со Министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат
на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-8311/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
355.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ
ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 17

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење на Институт за судска медицина и
криминалистика - Скопје, без надомест.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Институт за судска медицина и
криминалистика - Скопје, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-8435/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

356.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.1.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА
МРЕЖА-МАРНЕТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на недвижната ствар:
- деловен простор со површина од 197.86 м2, кој се
наоѓа на ул.Кеј Димитар Влахов б.б. Скопје, лоциран
на КП бр.12231 КО Центар, запишан во Имотен лист
бр.9157 за КО Центар, на први кат (просторија означена со р.бр.01.06) во објектот кула РТ-2 и РТ-1, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење на Македонската академска истражувачка мрежа-МАРнет, без надомест .
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
информатичко општество и администрација и Македонската академска истражувачка мрежа-МАРнет, во
рок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-8449/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

357.
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 17.1.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ И БАЗАЛТ НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ГУРИНА
КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ “НИКУШТАК“ С. НИКУШТАК,
ОПШТИНА ЛИПКОВО
1. На Друштво за градежништво, производство и
трговија ГУРИНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – андезит и базалт на локалитетот
“Никуштак“ с.Никуштак, општина Липково, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата X
7547630
7548240
7548240
7548600
7548600
7548000

Координата Y
4659280
4659280
4659110
4659110
4658000
4658000

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,943600km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за
издавање на дозволи и концесии за вршење на детални
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на
минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8529/1-11
Претседател на Владата
17 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
358.
Врз основа на член 215 став 1 точка 3 од Законот за
трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година донесе

26 јануари 2012

Стр. 18 - Бр. 12

ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВОТО ЗА
ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА
ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје,
поради истек ма мандатот за кој се избрани се отповикуваат:
- Валентина Каралиоска
- Исљам Зибери
- Јован Илијевски
- Душко Кадиевски.
2. За членови на Надзорниот одбор на Друштвото за
изградба, управување и издавање на повеќенаменска
сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се избираат:
- Валентина Каралиоска
- Михајло Коштримовски
- Милена Новеска.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-137/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

359.
Врз основа на членот 44 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 88/2005, 70/2006, 81/2008,
47/2011 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.01.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА КОМИСИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД
АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ
1. За претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност, се именуваат:
а) за претседател:
- Јордан Трајковски, претседател;
б) за членови:
- Дејан Николовски, член од Министерството за финансии;
- Зоран Стојановски, член од Агенцијата за супервизија на осигурување;
- Јонче Поповски, член од Националното биро за
осигурување.
2. За работата на Комисијата за осигурување од
автомобилска одговорност, на претседателот и членовите им следува надомест, што со посебно решение ќе
го определи Министерството за финансии.
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2008 и 134/2009).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-7852/2-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

360.
Врз основа на член 9 ставови (2) и (3) од Законот за
ревизија („Службен весник на Република Македонија",
бр. 158/10 и 135/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА
1. За претседател на Советот за унапредување и
надзор на ревизијата се именува Соња Ѓелова Стојанова.
2. За членови на Советот за унапредување и надзор
на ревизијата, се именуваат:
- Милица Арнаудова Стојановска, член од Народна
банка на Република Македонија;
- Дарко Дедиќ, член од Агенцијата за супервизија
на осигурувањето;
- м-р Славица Илиевска, член од Комисија за хартии од вредност;
- Блерим Златку, член од редовите на големите трговски субјекти,
- проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска, член овластен ревизор и
- Драган Давитков, член – овластен ревизор.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-7853/2-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

361.
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008
139/2009 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
се разрешуваат:
- Петр Петрејчин
- Миле Стојановски
- Зоран Стојановски
- Милан Солаков
- Ејуп Љатифи.
2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони се именуваат:
- Христијан Ангелески, од Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија
- Дејан Митески, од Министерството за транспорт и
врски
- Перихан Тафилоска, од Министерството за економија
- Неби Реџепи, од Министерството за животна средина и просторно планирање.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-134/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

- Илија Андонов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-138/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

362.
Врз основа на член 17 од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008 и 35/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

364.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и
97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ –
СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се разрешуваат:
- Лампрос Зогопулос
- Зоран Доневски
- Стефо Михајловски
- Лилјана Ѓуровска
- Јулијана Димоска – Исајловска
- Мусли Абдија.
2. За членови на Управниот одбор на Дирекција за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се
именуваат:
- Лилјана Ѓуровска, од Министерството за финансии
- Јулијана Димоска – Исајловска, од Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија
- Неџати Алија, од Министерството за економија
- Размена Чекиќ Дуровиќ, од Министерството за
економија.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.
Бр. 23-135/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

363.
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за основање
на Агенција за енергетика на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2005), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Агенцијата за енергетика на Република Македонија,
поради истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат:
- Виолета Кецкаровска
- Илија Андонов.
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за
енергетика на Република Македонија се именуваат:
- Беким Абдулаји

1. Емрула Реџовски се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално
– финансиско работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници –
Скопје.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиско работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје се именува Владимир Голубовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-139/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

365.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и
97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиско работење на
Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче “ –
Велес се разрешуваат:
- Тони Цветковски
- Ангел Трајчевски.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално –финансиско работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес се именуваат:
- Тони Цветковски
- Благој Папазов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-140/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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366.
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“- СКОПЈЕ
1. Емилија Симоновска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Државниот студентскиот
центар „Скопје“ – Скопје.
2. За член на Управниот одбор на Државниот студентскиот центар „Скопје“ – Скопје се именува Васа
Арсова - Симиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-142/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

367.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВАЛАНДОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Валандово се разрешуваат:
- Фика Кабурова
- Андромахе Милошевска.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово се именуваат:
- Живко Тасев
- Ангел Костов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-143/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

368.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија”
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари
2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани се
разрешуваат:
претставниците на основачот
- Славица Данилова
- Валентина Христова
- Стојан Ананиев
од Советот на општината
- Сефедин Јусеинов
од редот на стручните работници во Центарот
- Снежана Донева
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани се именуваат:
претставници на основачот
- Весна Даневска
- Били Манчовски
- Левтерка Зашева
од Советот на општината
- Ленче Јакимова
од редот на стручните работници во Центарот
- Васка Анастасова
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-145/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

369.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
се разрешуваат:
претставниците на основачот
- Даниела Митевска
- Стефан Трајановски
- Јовица Даиловски
од редот на стручните работници во Центарот
- Наташа Трајковска
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово се именуваат:
претставници на основачот
- Христина Божиновска
- Дејан Ристов
- Јовица Даиловски
од редот на стручните работници во Центарот
- Марина Младеновска
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-147/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

370.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија”
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари
2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Велес се
разрешуваат:
претставниците на основачот
- Снежана Мечалова
- Антонио Пановски
- Соња Стојанова
од Советот на општината
- Петре Ќурчиев
од редот на стручните работници во Центарот
- Јагода Димовска
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес се именуваат:
претставници на основачот
- Снежана Мечалова
- Антонио Пановски
- Сашко Ѓорѓиевски
од Советот на општината
- Магдалена Спасева
од редот на стручните работници во Центарот
- Димче Желков
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

претставниците на основачот
- Ракип Малоски
- Џемо Демироски
- Асан Кадриоски
од Советот на општината
- Астрит Чутра
од редот на стручните работници во Центарот
- Мојси Даци
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар се именуваат:
претставници на основачот
- Арслан Зекироски
- Џемо Демироски
- Асан Кадриоски
од Советот на општината
- Астрит Чутра
од редот на стручните работници во Центарот
- Мојси Даци
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Број 23 – 150/1
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
372.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија”
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари
2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Штип се
разрешуваат:
- претставниците на основачот
- Силвана Царева
- Славко Георгиев
- Јордан Димчов
од редот на стручните работници во Центарот
- Гордица Данилова
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип се именуваат:
претставници на основачот
- Славко Горгиев
- Елизабета Реџеповска
- Соња Златкова
од Советот на општината
- Васка Здравкова
од редот на стручните работници во Центарот
- Ванчо Иванов
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар се
разрешуваат:

Бр. 23-151/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Бр. 23-149/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

371.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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373.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
Р ЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА
1. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, од редот на
стручните работници во Центарот, се именува Ангелинка Петкова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-152/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

__________
374.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000,
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА
1. Слаѓана Станојковска се разрешува oд должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка, се именува Анита Граматикова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Број 23 – 153/1
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
375.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000,
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО
ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ-СКОПЈЕ
1. Столе Иванов се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа за згрижување деца со воспитно-социјални
проблеми-Скопје.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа за згрижување деца со
воспитно-социјални проблеми-Скопје се именува Ленча Ангеловска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Број 23 – 157/1
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
376.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ОХРИД
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје – Охрид се разрешуваат:
- Наум Зимоски
- Милчо Влаоски
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид се
именуваат:
- Флорентина Стерјовска
- Менка Бојаџиева
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-158/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

377.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БЕРОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Берово се разрешуваат:
- Љупчо Бошнаковски,
- Зоран Трошаноски,
- Елена Везенковска.
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2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Берово се именуваат:
- Дамјан Миовски,
- Љупка Дупкарска,
- Елена Ѓорѓиевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-160/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

378.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ДЕБАР
1. Нузе Асаноски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Дебар.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Дебар се именува Џевит Етемовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-161/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

379.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕМИР ХИСАР
1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар се именува Нада Пејковска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-162/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

380.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА
ГОСТИВАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар се разрешуваат:
- Зоран Јаковлески,
- Оливера Јосифоска.
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар се
именуваат:
- Мојсе Димитријески,
- Сашо Аќимоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-163/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

381.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гостивар се разрешуваат:
- Предраг Илиески,
- Влатко Трпески.
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар се именуваат:
- Даниела Бошкоска,
- Лоран Страшевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-164/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

382.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КИЧЕВО
1. Гоце Ѓурчиноски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница – Кичево.
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2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кичево се именува
Дарко Спироски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

385.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

Бр. 23-165/1
9 јануари 2012 година
Скопје

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ –
„КУМАНОВО“ - КУМАНОВО

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

383.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КИЧЕВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кичево се разрешуваат:
- Миро Јолески,
-Драгица Сиљаноска.
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кичево се именуваат:
- Александар Антоски,
- Ненад Магдески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-166/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

384.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
1. Благе Ивановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово се
именува Драган Петковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-167/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
„Куманово“ - Куманово се разрешуваат:
- Виолета Костовска
- Светлана Томова - Димовска
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Куманово“ Куманово се именуваат:
- Сунчица Антовска
- Бранислав Трајковски
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Број 23– 168/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

386.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Куманово се разрешуваат:
- Јордан Наумов
- Демирали Мерџан
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово се
именуваат:
- Јадранка Стаменковска
- Севџан Сулејмановски
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-169/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

387.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 25

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ –
МАКЕДОНСКИ БРОД
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом –
Македонски Брод се разрешуваат:
- Јово Гиноски
- Рената Томеска - Кузмановска
- Слободан Богатиноски
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски
Брод се именуваат:
- Слободан Максимоски
- Даниела Грозданоска
- Миљан Маркоски
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 23– 170/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

388.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПРОБИШТИП
1. Марјан Георгиевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Пробиштип.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пробиштип се именува Оливера Миленковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 23– 171/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

389.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Струмица се разрешуваат:
- Боро Јанков
- Ристо Бачев

2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица се именуваат:
- Петре Русковски
- Драги Аљоков
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-173/1
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____ ______
390.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУМИЦА
1. Звонко Пандев се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Струмица.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струмица се именува
Живко Лазаров.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-174/1
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
391.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА
1. Александра Нацевска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица се именува
Илија Беџовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-175/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

392.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

26 јануари 2012

Стр. 26 - Бр. 12

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
- ТЕТОВО
1. Андреа Ѓорѓески се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово се именува Борче Мирчески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-176/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

393.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата,
одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ТЕТОВО
1. Југослав Стојчески се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово се именува
Никица Томоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

395.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република
Македонија се именува Виолета Голубовска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-180/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

396.
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за надзор на
пазарот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 48/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 декември 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК
КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје се именува Милорад Панчевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Од должноста заменик координатор и членови на
Координативното тело за надзор на пазарот се разрешуваат:
а) заменик координаторот:
- Горан Јовановски
б) членовите:
- Џемали Мехази
- Љупчо Чингоски.
2. За заменик координатор и членови на Координативното тело за надзор на пазарот се именуваат:
а) за заменик координатор:
- Љупчо Чингоски, началник на Одделението за
контрола на трговски друштва во Царинската управа,
орган во состав на Министерство за финансии
б) за членови
- Екрем Буњаки, директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција, орган во состав на Министерството за економија
- Влатко Лакордов, раководител на Одделение за
координација и обуки во Државниот инспекторат за
труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-178/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Бр. 51-7685/10
Претседател на Владата
27 декември 2011 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.

Број 23– 177/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

394.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 27

397.

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

Стр. 28 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 51-7680/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Бр. 12 - Стр. 33

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

26 јануари 2012

Стр. 34 - Бр. 12

398.
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2012 година,
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2012 ГОДИНА
I.
Со оваа програма се определуваат активностите
што ќе се преземат, висината на средствата и репрезентативните и резиденцијалните објекти и службените
згради и службените простории коишто подлежат на
инвестиционо одржување.
Средствата за реализација на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службените простории на органите
на државната управа ќе се користат за:
1. Подобрување на безбедносните услови во дел од
објектите за репрезентација.
2. Подобрување на работните услови и хидроизолација на партерот над гаражите и дел од терасите во објектот МРТВ.
II.
Средствата за извршување на мерките и активностите од дел I на оваа програма се обезбедени од следните извори:
1. Буџет на Република Македонија за 2012 година,
согласно со Раздел 040.02, Потпрограма 1А - Реконструкција на згради на владини органи
- ставка 481 - Градежни објекти

18.500.000,00

III.
Средствата од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:
СТАВКА 481 - ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ
И УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
1. Комплекс Вили Водно
5.500.000,00
1.1. Изработка на противпожарна
инсталација околу резиденцијалните
Објекти вила Водно 2 и Вила Водно 3 и
2.500.000,00
1.2. Набавка на дизел електрични агрегати
за Вила Водно 2 и Вила Водно 3 и
изработка на електрична инсталација 3.000.000,00
2. Комплекс Вили Охрид
7.950.000,00
2.1. Реконструкција на старата и
проширување на противпожарната
водоводна инсталација со пумпна
станица
1.800.000,00
2.2. Довршување на градежно-занаетчиски
работи за објектот Вила „Свети Стефан“
6.150.000,00
3. Комплекс Вила Дојран
2.000.000,00
3.1. Реконструкција и адаптација на Вила
„Стар Дојран“
2.000.000,00
ВКУПНО А:

15.450.000,00

Б. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ
1. Објект Македонска радио телевизија
3.050.000,00
1.1. Реконструкција и адаптација на просторот
наменет за возниот парк, хидроизолација
на партерот над гаражите и дел од терасите
3.050.000,00
ВКУПНО Б:

3.050.000,00

ВКУПНО А и Б:

18.500.000,00

IV.
За извршување на оваа програма се грижи Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.
V.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-7874/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

399.
Врз основа на член 218 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008,
06/2009, 161/2009, 83/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдуваат средствата за извршување на работите согласно Законот за водите од
член 212 и тоа за: управување и развој на водните ресурси и надоместување на трошоците за работење на
органите на државната управа и органите и организациите кој имаат соодветни надлежности во управувањето со води, изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти,
изградба на нови и одржување и унапредување на постојните хидромелиоративните системи и хидросистеми, одржување и заштита на природните езера, одржување на водотеци, изградба и одржување на објекти за
регулација на водотеци, заштита од штетните дејства
на водите вон населени места, подготовка на планови
за одбрана од поплави и замрзнување, планови за заштита од ерозија и порои, подготовка на соодветни
планови за заштита од други штетни дејствија на водите вон населените места, контрола на состојбите и собирање и обработка на податоците за резерви на вода и
нивно рационално користење ,хидрогеолошки и други
истражувања, подготовка на и организирање на спроведувањето на програмата за мерки за заштита на водите
од загадување,преземање на мерки за извршување на
определени работи за заштита од загадување, мониторинг и утврдување на состојбата со квалитетот и квантитетот на водите и мониторинг на безбедноста на водата за консумирање од страна на човекот, воспоставување и одржување на заштитни зони и изградба на одржување на објекти за заштита на водите од загадување.
II
Средствата за извршување на работите наведени во
глава I на оваа програма, од член 206, член 213 , член
214 и член 215 согласно Законот за водите ќе се остварат од следните извори:
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Изворни приходи
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

2.
2.1

Надоместок за користење
на водите од:
Правни лица кои произведуваат
електрична
енергија од хидроелектрични централи за секој произведен киловат
час 1,0% од производната цена
Правни лица кои произведуваат
електрична
енергија од термоелектрични централи за секој произведен киловат
час 0,5% од производната цена
Правни лица кои користат вода од јавен или
сопствен водоснабдителен систем, за консумирање, за секој употребен
или искористен метар
кубен искористена вода2% од утврдената цена од
давателот на услугата
Правните или физички
лица, кои користат вода
од јавен или сопствен водоснабдителен систем, за
комерцијални цели (флаширање на вода) ≠05%
од продажната цена на
производот
Правните или физички
лица, кои користат вода
за производство на храна
, пијалоци и технолошки
потреби - 2% од цената
на метар кубен искористена вода во јавниот водоснабдителен систем
Правни и физички лица
кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем на геотермални води 7 денари
од утврдената цена за
метар кубен искористена
вода
Имателите на рибници 3% од продажна цена на
килограм риба
Правни и физички лица
кои користат вода за наводнување - 2% од утврдена цена на метар кубен
од за хектар земјиште
Правни и физички лица
кои користат вода за одводнување -1% од утврдена цена на метар кубен
од давателот на услугата
Надоместок за испуштање на води од:
Правни и физички лица
кои испуштаат непречистени отпадни води и води со променливи својства и отпадни материи и
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%

Планиран
приход
(денари)

82

45.000.000,00
3.
3.1

4.

5.
6.
7.

супставнции во реципиентите, а немаат уреди за
прочистување - 1% од
утврдената цена за собирање и третман на
отпадни води
Надоместок за вадење
песок, чакал и камен од:
Правни и физички лица
кои со дозвола вадат песок, камен и чакал од коритата и бреговите на водотеците, езерата, акумулациите, пороите и другите површински водни
тела, и површините кои
во катастарот за недвижности се заведени “под
води” - 7% од цената на
метар кубен изваден песок, камен и чакал
Закупнина на државно
земјиште дадено под закуп, што во катастарот на
недвижности се води
“под води”
Средства од Буџетот на
РМ (трансфер)
Буџетите на општините,
општините во градот
Скопје, градот Скопје
Други приходи во согласност со закон
ВКУПНО

18

10.000.000,00

0
0
0
0
55.000.000,00

III
Вкупно планираните средства во оваа програма ќе
се распределуваат спрема одредените проценти по позиции согласно член 212 од Законот за водите и тоа
како следи:
Намена
1.

2.

3.

0

Изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти
Изработка на Водостопанската основа на Република
Македонија и плановите за
управување
со
речните
сливови
Превземени обврски од
Фондот за води за реализација на потпишани договори.
ВКУПНО

%

Планирани
средства во
(денари)

22

12.027.284,00

5

2.750.000,00

73

40.222.716,00
55.000.000,00

Критериуми за распределба на средствата од точка
1 се следни:
A) Подрачје во кое се наоѓа
- Урбана средина
- Рурална средина
Б) Досегашен начин на водоснабдување на населението
- Од водоводна мрежа
- Од јавна чешма
- Од бунари
- Останато
В) Финансиско учество на општината во изградбата
на системот за водоснабдување

26 јануари 2012

Стр. 36 - Бр. 12

IV
Средствата од дел 3 точка 1 ќе се користат врз основа на доставени барања за кофинансирања за “Изградба на нови и одржување и унапредување постојните јавни водоснабдителни објекти”.
Барање може да поднесат единиците на локална самоуправа најдоцна до 30.05.2012 година. Кон барањето
треба да бидат доставени следните документи:
- Дозвола за користење на вода,
- Основен проект изработен од стручна установа
или друго правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа.
- Ревизија на проектот од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на таков вид
работа.
- Решение за одобрен елаборат за заштита на животната средина или Студија за оценка на влијанието
на животната средина.
V
Средствата од дел 3 точка 2 ќе ги користи Министерството во согласност со член 212 став 6 точка 2 од
Законот за води и Законот за јавни набавки.
VI
За реализација на Програмата за управувањето со
водите за 2012 година ќе се грижи Министерството за
животна средина и просторно планирање.
VII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-7927/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

400.
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009,
124/2010, 18/2011 и 53/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година,
донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА
1. Со оваа Програма се уредува изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка
планска документација во 2012 година. Урбанистичките планови и државната и локалната урбанистичка
планска документација чија изработка во 2012 година
ќе се финансира од Буџетот на Република Македонија
(раздел 13001 Министерство за транспорт и врски –
Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма
30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 - договорни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни
и урбанистички планови), се следните:
1.1. Изработка на Генерален урбанистички план на
Град Скопје
500.000,00 денари
1.2. Изработка на Генерален урбанистички план за
Град Крива Паланка
300.000,00 денари
1.3. Изработка на Генерален урбанистички план за
Град Крушево
1.500.000,00 денари
1.4. Изработка на урбанистичко планска документација
за туристичко развојни зони
7.000.000,00 денари

1.5. Средства наменети за довршување на
урбанистички плански документации, чие
изготвување е започнато во 2011 година.
500.000,00 денари
1.6. Изработка на урбанистичко планска
документација за комерцијални и инфраструктурни
објекти на коридор 8, коридор 10 и на магистрални
и регионални патишта.
700.000,00 денари
1.7. Изработка на урбанистичко планска
документација за Технолошко индустриски
развојни зони
600.000,00 денари
1.8. Изработка на урбанистичко планска
документација за откупно дистрибутивни центри
200.000,00 денари
1.9. Изработка на урбанистичко планска
документација за трговски центри
400.000,00 денари
1.10. Изработка на урбанистичко планска
документација за голф терени
500.000,00 денари
1.11. Средства за изработка на ажурирани
геодетски подлоги
294.305,00 денари
1.12. Средства за изработка на елаборати
за услови за планирање за урбанистичко
планска документација вон урбан опфат
300.000,00 денари
1.13. Средства за изработка на студии
или елаборати за стратешка оценка
на влијанието врз животната средина
200.000,00 денари
1.14. Исплата на неизмирени обврски
по Годишната програма за изработка
на урбанистички планови и државна и
локална урбанистичка планска документација
во 2011 год
12.005.695,00 денари
В К У П Н О: 25.000.000,00 денари
2. Изработката на урбанистичките планови и државната и локална урбанистичка планска документација од оваа програма се врши од страна на Агенцијата
за планирање на просторот на Република Македонија.
Реализација на оваа програма се врши врз основа на
договор меѓу Министерството за транспорт и врски и
Агенцијата за планирање на просторот.
3. Исплатата на срествата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и врски за секоја задача одделно во зависност од степенот
на извршување на задачата, а врз основа на барање за
исплата со приложени: програма, договор, протокол и
извештај за степенот на извршената задача доставено
од Агенцијата за планирање на просторот, при што
исплатата ќе се врши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 10% од вредноста на
задачата ќе се исплати по доставување на одобрена
планска програма, 80% од вредноста на задачата ќе се
исплати по доставување на урбанистички план во форма на Нацрт план и 10% од вредноста на задачата ќе се
исплати по доставување на урбанистичкиот план во
форма на Предлог план;
- за државна урбанистичка планска документација
10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на одобрена планска програма, а 90% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на државната урбанистичка планска документација;
- за локална урбанистичка планска документација
изработена од Агенција за планирање на просторот,
10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на одобрена планска програма, а 90% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на локалната урбанистичка планска документација со решение донесено од градоначалникот на општината.
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4. За начинот и динамиката на спроведување на
оваа програма ќе се грижи Министерството за транспорт и врски, кое во рамките на предвидените средства
може да врши соодветни поместувања на планираните
износи.
5. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.01.2013 година.
6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8139/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

III
Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во износ од 24.358.000,00 денари ќе се користат за следните
намени:
Ред.
бр.
1.
2.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

401.
Врз основа на член 15 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08 53/11), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2012 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2012 ГОДИНА
I
Средствата за реализација на оваа програма во 2012
година во износ од 111.207.000,00 денари, обезбедени
со Буџетот на Република Македонија за 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
180/11), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки
работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се користат за следните намени:
Ред.
бр.
1.
2.

3.
4.

5.

Назив на програмска
активност
Програмски активности од
областа на администрација
Програмски активности од
областа на хидрологија и
следење на состојбата на
природната средина
Програмски активности од
областа на метеорологијата
Програмски активности од
областа на прогноза, предупредување, информатика и
техника
Програмски активности од
областа на стручно оспособување и усовршување
Вкупно:

Износ на
средства
26.253.000,00

24.358.000,00
29.833.000,00
3.
30.513.000,00
250.000,00
111.207.000,00

5.

II
Средствата од Дел I точка 1 од оваа програма во износ од 26.253.000,00 денари ќе се користат за следните
намени ;

6.

Ред.
бр.
1.

7.

2.

Опис на активности
Примена на важечки законски прописи, наменско, рационално и економично трошење на средствата, внатрешна
ревизија и управување со човечки ресурси
Плати на вработените во
администрацијата

Износ
на средства

12.105.000,00
14.148.000,00

8.
9.

Опис на активности
Набљудувања на површински
и подземни води во мрежата
на хидролошки станици
Мерења на површинските и
подземните води од првото
ниво и од изворите, речниот
нанос, мразот на реките, акумулациите и на езерата и специјалните хидролошки набљудувања и мерења во мрежата на хидролошки станици;
набљудувања и мерења на физичките и на хемиските состојби на атмосферата, копнените површински води и на
подземни води, површинскиот
слој на почвата и на билната
покривка; набљудувања и мерења на карактеристиките на
квалитетот на воздухот, врнежите и почвата во мрежата на
метеоролошките станици, основна обработка на забележаните податоци и следење на
преносот на загадувачките материи низ атмосферата; набљудувања и мерења на карактеристиките на квалитетот на
површинските води, на подземните води од првото ниво,
езерата и акумулациите во
мрежата на хидролошките
станици и основна обработка
на забележаните податоци, а
не се однесуваат на работите
кои со закон се во надлежност
на министерството за здравство;
Истражувања и следење на
хидролошките процеси и развој на методи за прогнозирање на водите(набавка на опрема и инструменти)
Вградување на софтверски пакет за прогноза на поплавни
бранови
Материјали и алати за извршување на хидрометриски мерења на површински и подземни води и квалитетот на
водите
Поправка и тековно одржување на хидролошки станици
Други тековни расходи
Плати за вработените кои ги
извршуваат овие активности

Износ на
средства
1.760.000,00
2.290.000,00

2.650.000,00

2.000.000,00
1.300.000,00

800.000,00
620.000,00
12.938.000,00

IV
Средствата од Дел I точка 3 од оваа програма во износ од 29.833.000,00 денари ќе се користат за следните
намени:
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Ред.
бр.
1.

2.

5.

6.
7.

8.
9.

9.

Опис на активности
Мерења и набљудувања во
мрежата на метеоролошки
станици и спроведување
специјални мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошките станици
Редовна обиколка, контрола
и интервенции на метеоролошките станици во Република Македонија и спроведуање на активности на меѓународен план во областа
на метеорологијата
Поправка и тековно одржување на метеоролошките
станици и одржување на метеоролошките инструменти
Други тековни расходи
Набавка на метеоролошка
опрема и инструменти и
друга опрема за спроведување на метеоролошки активности
Материјали и алати за извршување на метеоролошки
мерења
Проектни активности за реализација на проектот: Центар за управување со суша
во Југоисточна Европа
Плати за вработените кои ги
извршуваат овие активности

Износ на
средства

1.240.000,00

620.000,00

330.000,00
208.000,00

1.050.000,00
370.000,00

2.150.000,00
23.865.000,00

V
Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во износ од 30.513.000,00 денари ќе се користат за следните
намени:
Ред.
бр.
1.

2

3.

3.
4.
6.

7.

Опис на активности
Теренски активности за оперативно спроведување на заштита од град и меѓународни активности во областа на
прогнозата на времето
Меѓународна размена на метеоролошки податоци во
рамките на глобалниот метеоролошки систем
Изработка на краткорочна,
среднорочна и долгорочна
прогноза, рана најава и предупредување на временски
непогоди и набавка на противградобијни ракети
Ангажман на стрелци за
дејствување врз градоносните облаци
Поправка и тековно одржување на радарски центри
Други тековни расходи
Осовременување на системот за најава на временските
непогоди
Плати за вработените кои ги
извршуваат овие активности

Износ на
средства

1.050.000,00

200.000,00

5.150.000,00
1.110.000,00
1.000.000,00
97.000,00
200.000,00
21.706.000,00

VI
Средствата од Дел I точка 5 од оваа програма во износ од 250.000,00 денари ќе се користат за следните намени:
Ред.
бр.
1.

Опис на активности
Стручно оспособување и
усовршување на вработените во УХМР во областа на
хидрологијата, метеорологијата,човечки ресурси и администрацијата

Износ на
средства

250.000,00

VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-8202/3-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

402.
Врз основа на член 96 од Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија" бр.64/09,
24/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 9.01.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ
ЗА 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма, согласно Буџетот на Република
Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 180/11), Раздел 14001 - Министерство 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 финансираат,
извршителите на работите, како и начинот на користење на средствата за извршени работи во 2012 година.
II
За извршување на работите и мерките од дел I на
оваа програма, се утврдува изворот и износот на средствата и тоа од:
Ред.
број
1.
2.
2.1
2.2
2.3

Извор
Буџет на Република Македонија
Сопствени приходи - вкупно
Правни субјекти кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост
Сопственици на шуми во
приватна сопственост
Правни субјекти што вршат
промет на дрво
Вкупно

Износ
(денари)
35.000.000,00
51.000.000,00
38.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
86.000.000,00

III
Средства од делот II на оваа програма во износ од
86.000.000,00 денари ќе се користат за следните работи/мерки:
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1. Пошумување на голините и ерозивните земјишта
со садници од точка 1 потточка 1.1, ќе се врши првенствено на локации со поголема површина и кои се во состав 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 локации
кои се поголеми од 0,50 ха.
2. Нега со прореди од точка 2, ќе се врши во шумски култури, насади подигнати со пошумување и на
пренаменети природно пошумени површини до 30-годишна возраст.
3. Отстранување на последиците од шумски пожари
од точка 3, ќе се врши на површина над 50 ха во рамките на една шумскостопанска 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 водостопанство за секоја работа посебна оперативно стручна програма, во која се наведуваат основните податоци за локалитетот и подетални податоци за обемот
и видот на работата, техниката, времето на реализација
на работите и други важни податоци.
4. Садниците за пошумување од точка 4, ќе се користат за пошумување на сечишта согласно Одобрението
за сеча на шуми во приватна сосптвеност издадено од
надлежен орган, како и за пошумување на површини
помали од 0,50 ха (голини, напуштено земјоделско земјиште и сл). Садниците ќе се обезбедат од ЈП „Македонски шуми" - Скопје, а ќе ги распределува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку подрачните единици.
5. Превентивна заштита на шумите и шумските
култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски простори од точка 5, ќе се врши преку организирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП служба) за шумите во Република
Македонија и преку следење на состојбата на шумите
на биоиндикаторските точки поставени на 16 километарска мрежа на територијата на Република Македонија. Шумарскиот Факултетот - Скопје, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе
достави Извештај за здравствената состојба на шумите
во Република Македонија за 2012 година со предлог
мерки и Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република Македонија за 2012 година.
6. Сузбивање на растителни болести и штетници во
шуми и шумски култури и на површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари од
точка 6, ќе се изврши со авионско третирање на боровите 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
третирање на шумите.
7. Студијата од областа на шумарството од точка 7,
ќе ја изработува тим од научни експерти од соодветни
специјалности. Изготвената студија, како примарен документ, ќе биде база и во функција за изготвување 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 договори за реализација на работите по Програмата за
проширена репродукција на шумите за 2011 година и
врз основа на записниците за извршените работи.
9. Средствата за имплементација на активностите
од Програмата за проширена репродукција на шумите
за 2012 година од точка 9 ќе се користат за учество на
конгреси, советувања, семинари, симпозиуми, билатерални, мултилатерални и други средби, како и за обуки
од областа на шумарството кои се во функција на
стручно унапредување и осовременување на програмските активности, за материјално - технички средства

за имплементирање на активностите 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 Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
извршителите на работите.
Исплата на средствата од дел III точка 4 на оваа
програма ќе се врши врз основа на Списокот на лицата
кои подигнале садници, изготвен и заверен од стручно
лице од областа на шумарството или одговорно лице
во Подрачната единица на Министерството и приложени копии од испратници за подигнати садници од ЈП
„Македонски 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 извршителите 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 договори по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2011 година помеѓу Министерството за земјоделство, 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 министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
V
Средствата од оваа програма се неповратни.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-8203/3-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

403.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија”
бр.180/11) и член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија”
бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.01.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО
И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2012 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2012 година во вкупен износ од
75 000 000, 00 денари, обезбедени осогласно Буџетот
на Република Македонија за 2011 година (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 180/11) раздел
14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст
Агенција), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во
земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ
од 30 000 000, 00 денари и согласно потпрограма 2AФинансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 45 000 000, 00 денари, ќе се користат според намените, критериумите 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 наменети за заштита и развој на водната флора и
фауна во износ од 14 400 000, 00 ќе се користат за реализација на следните активности:
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(2) Koрисници на средствата од став (1) потточка
1.1 и 1.2. и 1.3. од овој дел се субјекти – регистрирани
репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и
порибуваат риболовни води со определени видови риби.
(3) Koрисници на средствата од став (1) потточка
1.4. од овој дел се единицата на локална самоуправа
или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранското Езеро.
(4) Средствата од став (1) потточка 1.1. се наменети за надомест на прифатливи трошоци утврдени во
Програми за порибување на риболовните подрачја.
(5) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел
се наменети за надомест на трошоци за обезбедување
на порибителен материјал од охридска и автохтона
речна пастрмка со индивидуална тежина по парче од
10 - 50 грама и крап со индивидуална тежина по парче
до 500 грама за порибување на риболовните води кои
не се дадени на концесија.
(6) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел
се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и
опремување на постоечките капацитети/мрестилишта
за производство на репродуктивен и порибителен материјал во регистрираните репроцентри и тоа за:
- интелектуални услуги за изработка на градежен
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива
вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;
- изградба и обновување на рибни базени - градежни работи;
- обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи;
- обновување и опремување на рибни базени;
- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и
друга потребна опрема);
- набавка на градежни материјали и елементи за
конструкција наменети за обновување и /или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледувалишта, растилишта и младичници;
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- набавка на градежни метеријали и елементи за консктрукција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и
инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и
инкубација на икра (инкубатори и лежници);
- набавка на опрема за чување на храна и хранење
на рибите;
- набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;
- набавка на опрема за прочистување на влезни или
испусни води (пумпи, филтри и цевки);
- набавка на опрема за транспорт на жива риба;
- набавка на опрема за аерирање на вода;
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на
елементи за конструкција и опрема, вклучително и
софтвер;
- набавка и инсталирање на опрема за следење на
хемиски карактеристики на вода,
- набавка на агрегат за струја;
- набавка на пумпи за вода на течни горива.
(7) Средствата од став (1) потточка 1.4. од овој дел
можат да бидат наменети за изградба на нови или обновување на постоечките објект (мандри) за лов на риба на Дојранското езеро и тоа за:
- интелектуални услуги за изработка на градежен
проект 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;
- изведба на работите.
(8) Вкупната вредност на одобрени инвестиции од
став (7) од овој дел, по поединечен корисник не може
да го надмине износот од 300 000, 00 денари.
III
(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во аквакултурата и во
преработка и маркетинг на риби и производи од риби
во вкупен износ 49 300 000, 00 денари ќе се користат за
инвестиции во аквакултура и во преработка и маркетинг на риби и производи од риби реализација и за финансиска подрршка за порибителен материјал 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 дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен 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 дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст Министерството).
(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 преработка на риби.
(6) Корисници на средствата од став (1) потточка
2.5. од овој дел се субјекти кои поседуваат дозвола за
производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет, имаат налмалку 700 матици од одделен вид риба и немаат увезено порибителен материјал
и жива риба во периодот декември 2011 - декември
2012 година.
(7) Корисници на средствата од став (1) потточка
2.6. од овој дел се од овој дел се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството и имаат купено подмладок од субјекти кои
поседуваат дозвола за производство на порибителен
материјал од рибник наменет за промет.
(8) Средствата од став (1) потточка 2.1. и 2.2. од
овој дел можат да бидат наменети за инвестиции за изградба 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 капацитети за аквакултура 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 наменети за обновување и/или подигнување 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 лежници),
- набавка на кафези за кафезно одгледување на риба,
- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за
кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување;
- набавка на опрема за чување на храна и хранење
на рибите,
- набавка на опрема за сортирање риба во рибници;
- набавка на опрема за складирање на риба опремено со систем за испуштање на jаглерод диоксид или течен азот или фрижидери,
- набавка на ледомати,
- набавка на опрема за прочистување на влезни или
испусни води (пумпи, филтри и цевки),
- набавка на опрема за транспорт на свежа риба;
- набавка на опрема за сортирање на риба;
- набавка на специјализирани возила и опрема за
транспорт на жива риба;
- набавка на опрема за пратење на хемиските карактеристики на водата (присуство на растворен кислород,
јаглероден диоксид, амоњак, сулфурдиоксид, pH и др.);
- набавка на опрема за аерирање на вода
- набавка на агрегат за струја и
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- оперативни трошоци за градење, инсталирање на
елементи за конструкција и опрема, вклучително и
софтвер.
(9) 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 капацитети 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
(10) Средствата од став (1) потточка 2.4. од овој дел
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.
(11) Средствата од став (1) потточка 2..5. од овој
дел за финансиска подрршка за матичен материјал се
наменети за трошоци за обележување, нега и чување на
матици по прв пат, односно нега и чување на обележани и селектирани матици за кои се води матична книга.
(12) Средствата од став (1) потточка 2.6. од овој дел
за надомест за набавка на порибителен материјал се наменети за насадување на рибник со купен подмладок
од охридска, виножитна и речна пастрмка и поточна
златовчица со индивидуална тежина по парче од 10 до
30 грама и подмладок од крап, сом, амур и толстолобик
со индивидуална тежина по парче до 300 грама.
(13) Вкупната вредност на исплатени финансиски
средства за инвестиции во аквакултурата од став (1)
потточки 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. од овој дел не може да го
надмине износот од 3 500 000, 00 денари, за прифатени инвестиции од 7 000 000, 00 денари назависно од
вкупната вредност на инвестицијата.
(14) Висината на вредноста на поддршката од став
(1) потточка 2.5. од овој дел изнесува 600, 00 денари по
матица за не повеќе од 700 броја селектирани и обележани полово зрели матици по одделен вид риба
(охридска, речна и виножитна пастрмка, поточна златовчица, крап и сом).
(15) Висината на вредноста на поддршката од став
(1) потточка 2.6. од овој дел наменета за купен подмладок изнесува 40% од просечната пазарна цена на набавениот подмладок која на годишно ниво ја утврдува
Министерството без разлика на набавната (фактурната)
вредност на подмладокот.
(16) Вкупната вредност на исплатени средства за
финансиска поддршка од став (1) потточка 2.6. на овој
дел по поединечен корисник не може да го надмине
утврдениот износ од 500 000, 00 денари назависно од
вкупната вредност на купениот подмладок.
(17) Средствата од став (1) потточки 2.1., 2.2., 2.3.
и 2.4. од овој дел кои се исплаќаат по принцип на кофинансирање на реализирани инвестиции можат да се
зголемат во следниве случаи:
- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за
инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на
денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство;
- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за
инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје;
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- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за
инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост на денот на поднесување
или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје.

IV
(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за техничка помош и изградба на риболовни
пунктови во вкупен износ 2 750 000, 00 денари ќе се
користат за реализација на следните активности:

(2) Корисник на средствата од став (1) потточки 3.1.
3.2. и 3.3. од овој дел е Министерството.
(3) Корисници на средствата од став (1) потточка
3.4. од овој дел се единиците на локална самоуправа за
надомест на реализирање на предвидениот предмет на
работа или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни понудувачи за реализирање на предвидената
активност).
(4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка
3.5. од овој дел се рибарски и риболовни здруженија,
организации на произведители запишани на регистар и
Министерството.
(5) Корисници на средствата од став (1) потточка
3.6. од овој дел се овластени установи од областа на
рибарството.
(6) Средствата од став (1) потточка 3.1 од овој дел
се наменети за надомест на работата на членовите на
Комисијата за одржување на испити за издавање на
уверенија за стопански риболов и издавање на уверенија за рибочувари.
(7) Средствата од став (1) потточка 3.2. од овој дел
се наменети за работа на членовите на Советот за рибарство и аквакултура.
(8) Средствата од став (1) потточка 3.3. се наменети
за набавка на обрасци за легитимации за стопански риболов и легитимации за рибочуварска служба, како и
обрасци за евиденција и дозволи за рекреативен риболов.
(9) Средствата од став (1) потточка 3.4. од овој дел
можат да бидат наменети за инвестиции за изградба на
нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови. Средствата за изградба на нови и реконструкција на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на:
- изработка или промена на урбанистички проект за
определување на локација за изградба на риболовен
пункт,
- изработка на проект за изградба на риболовен
пункт,
- набавка на материјали за изградба и

- изведување на изградба на риболовен пункт.
Средствата за адаптација на постоечки риболовни
пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат
на подобрување на условите за истовар, манипулација,
складирање и продажба на рибите од риболовниот
пункт и тоа
- обезбедување на довод на вода и електрична енергија,
- 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.
(10) Средствата од став (1) потточка 3.5. од овој дел
се наменети за организирање на работни средби и состаноци меѓу Министерството, овластените институции, риболовните и рибарските здруженија, организациите на производители и други субјекти институции
и субјекти од областа на рибарството и аквакултурата
поврзани со информативни мерки, проценка на фисклални импликации, стручни извештаи и статистики во
врска со реализација на програмата и зголемивање на
соработката.
(11) Средствата од став (1) потточка 3.6. од овој дел
се наменети за изработка на Програма за унапредување
на рибарството и аквакултурата за период од 12 години
за остварување на целите предвидени со Законот за рибарство и аквакултура.
V
(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во
износ од 2 000 000, 00 денари за истражувачки и апликативни пилот проекти особено се наменети за иновативни технологии за:
- зголемување на производството на риба,
- заштита на рибите и животната средина,
- стопанисување со риби, како и за проекти за
истражување на пазарот и маркетинг на риби и производи од риби и др.
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(2) Корисници на средствата од ставот (1) од овој
дел се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации 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 организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација за целите на остварување на значителни резултати.

(4) Резултатите од пилот проектите финансирани од
помошта од став (1) на овој дел задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.
(5) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти
од став (1) од овој дел по поединечен корисник не може да го надмине износот од 500 000, 00 денари назависно од вкупната износ на проектот.
VI
(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за Развој на нови пазари и промотивни кампањи и
колективни мерки во вкупен износ од 5 550 000, 00 ќе се
користат за реализација на следните активности:

(2) Корисници на средствата од ставот (1) потточка
5.1. и 5.2. на овој дел се рибарски и риболовни здруженија, организации на произведители запишани на регистарот кој се води во Министерството за реализација
на активности.
(3) Корисници на средствата од ставот (1) потточка
5.3. на овој дел се риболовни здруженија, организации
на произведители
(4) Средствата од ставот (1) потточка 5.1. од овој
дел се наменети за надомест на трошоци за организација на манифестација за промовирање на производи
од рибарството и аквакултурата.
(5) Средствата од ставот (1) потточка 5.2. од овој
дел се наменети за организирање и /или учество на манифестации, саеми и натпревари.
(6) Средствата од ставот (1) потточка 5.3. од овој
дел се наменети за реструктуирање и подобрување на
аквакултурното производство во зоните предвидени за
аквакултура на Тиквешкото Езеро.

IX
(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка
1.1. и 1.2. од оваа програма се врши врз основа на известување за реализирани активности кое Министерството го доставува до Агенцијата. Активностите по фази
се утврдуваат во Договор склучен меѓу регистрираните
репроцентри и Министерството.
(2) Кон барањата за исплата на средства од дел II точка 1 потточка 1.1. и 1.2. од оваа програма се доставува
Записник за извршени активности и реализирани средства
за извршување на активностите, изготвен од државен
инспектор за земјоделство. Записникот за извршените
активности и реализирани средства од Договорот за
потточката 1.1. се изготвува за секоја одделна фаза, а за
потточката 1.2. за секое извршено порибување.
(3) Договорот за порибување дел II точка 1 потточка 1.1. се склучува врз основа на поднесено барање за
изведување на порибување. Со барањето се доставува
Програма за порибување на риболовно подрачје која
особено содржи предвидени активности поделени во
фази со временска рамка за реализација на истите и потребни финансиски средства за изведување на активностите по фази.
(4) Договорот за порибување од точка 1.2. се склучува врз основа на доставен План за изведување на порибување кој особено содржи риболовни води и видови риби со кој ќе се изврши порибувањето, динамика
на порибувањето и потребни средства за изведување
на порибувањето.
(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.3. и 1.4. дел III точка 2, дел IV потточка 3.4. и
дел VII став (1) од оваа програма се реализира врз основа на одобрени барања за исплата по објавен јавен
повик од Агенцијата. Агенцијата го објавува Јавниот
повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето
на оваа Програма.

VII
(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се
во вкупен износ од од 1 000 000, 00 и се наменети за
финансиска поддршка за премии за осигурување на рибите во рибничките кашпацитето.
(2) Корисници на средствата од став (1) на овој дел
се вршителите на аквакултура и регистрираните репроцентри.
(3) Вкупната вредност на исплатени средства за премиите од став (1) од овој дел не смее да надмине 30% од
вредноста утврдена во полисата за осигурување.
VIII
(1) Барањата за користење на средства од дел II точка 1 потточка 1.3. и 1.4. дел III точка 2, дел IV потточка 3.4. и дел VII став (1) од оваа програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во
објавен Јавен повик.
(2) Барањата за користење на средства од дел II
точка 1 потточка 1.1. и 1.2. дел IV потточка 3.1., 3.2.,
3.3. 3.5. и 3.6., дел V став (1) и дел VI став (1), од оваа
програма се поднесуваат до Министерството најдоцна
до 10.11.2012 година.

26 јануари 2012

Стр. 46 - Бр. 12

(5) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 потточки 3.1. и 3.2. се врши врз основа на известување за
завршени активности доставено од Министерството до
Агенцијата најдоцна до 15.12.2012 година, во чиј прилог се доставува Решение за надомест за работа на членовите на Комисијата за одржување на испити за издавање на уверенија за стопански риболов и издавање на
уверенија за рибочувари или Решение за надомест за
работа на членовите на Советот за рибарство и аквакултура.
(6) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.3. се врши врз основа на известување за набавени
обрасци доставено од Министерството до Агенцијата
најдоцна до 10.12.2012 година во чиј прилог се доставува доказ (фактура) за извршената набавка.
(7) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.5. и дел VI точка 5 потточки 5.1., 5.2. и 5.3 се врши врз основа на известување за одобрена програма за
организација и/или учество на натпревари и манифестации и Договор, доставени од Министерството до
Агенцијата најдоцна до 15.12.2012 година и врз основа
на известување за извршени активности и одобрена
програма. Во случај корисник на средствата од дел IV
точка 3 потточка 3.5. да е Министерството, исплатата
на средствата се врши авансно врз основа за доставено
известување за потребни средства.
(8) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.6 се врши врз основа на доставено известување за
изработена програма од Министерството до Агенцијата, а врз основа на спроведен Јавен конкурс .
(9) Исплатата на средствата од дел V точка 4 ја врши Агенцијата врз основа на известување за одобрени
проекти по предходно спровед Јавен повик од Министерството. Министерството го објавува Јавниот повик
не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на
оваа Програма.
(10) Исплатата на средствата од дел VII точка 6 се
врши врз основа на доставени полиси за осигурување.
(11) Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.1 и 1.2. дел IV точка
3.5. и дел V од оваа програма ја определува Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во
зависност од планираната количина порибителен материјал наменет за порибување и во зависност од важноста и големината на настанот.
X
(1) Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро
сметки на барателите најдоцна до 25.12.2012 година.

ХI
Надзор на реализација на средствата од оваа програма врши Министерството.
ХII
Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.
ХIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-8204/3-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

404.
Врз основа на член 7 став 5 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09
и 136/11), Владата на Република Македонија на седница одржана на ден 9.1.2012 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО
И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА
2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува видот и обемот на
активностите кои ќе се финансираат со средствата од
Буџетот на Република Македонија за 2012 година
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
180/11), извршителите на работата, изворот и износот
на средствата, како и начинот на користење на средствата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2012 година.
II
За извршување на активностите од дел I на оваа
програма, се предвидени средства во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство,
Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во
износ од 10.000.000 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 дивечот во ловиштата.
Финансиските средства од дел дел II точка 1, потточка 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, шумарство и водостопанство.
За потточката 1.1 од дел II точка 1 на ова програма
барањето се поднесува по објавување на јавниот конкурс 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 објавување на јавниот конкурс за доделување на финансиски 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 Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
освен на средствата од дел II потточка 2.1 на ова програма за кои корисник е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка
1.1 се врши согласно условите пропишани во договорот за финансиска поддршка за развој и унапредување
на ловството, потпишан помеѓу Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство и најповолниот понудувач на јавниот конкурс.
Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка
1.2 се врши согласно договорот за управување со дивечот во државното ловиште потпишан помеѓу Владата
на Република Македонија и управувачите на државните ловишта.
Контролата на имплементација на договорот за финансиска поддршка за развој и унапредување на ловството ќе го врши Државниот инспекторат за шумарство и ловство.
VI
Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.
VII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-8206/1-11
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.

405.
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр.
180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.1.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2012 ГОДИНА
Агенцијата за млади и спорт, во рамки на обврските
кои произлегуваат од Законот за организација и работа
на органите на управата („Службен весник на Република Македонија" бр. 58/00) и Програмата за работа на
Владата на Република Македонија, се определува во
2012 година непосредно да реализира дел од програмски задачи.
Co планираните средства ќе се реализираат приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на
државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11 и 58/11), при што определба е учество на репрезентациите, клубовите и поединците, кои
оствариле право и норма за учество, во рамки на меѓународните натпревари, ограничена поддршка на програмите на неколку национални спортски федерации
кои имаат евидентни кандидати за нивно учество во
рамки на Олимписките Игри - Лондон 2012 и за реализација на програмата на Агенцијата за млади и спорт за
меѓународна соработка во рамки на активностите на
Советот на Европа во дејноста спорт.
Согласно утврдените средства од Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во раздел 161.01 Агенција за млади и спорт, истите да се користат за:
I. Програма 4, Потпрограма 40 - Меѓународна програма, Ставка 463 - Трансфер до невладини организации, утврдени се средства во износ од 17.500.000,00 денари.
Реден
број
1.

2.
3.
4.

Опис
Партиципација за финансирање на меѓународни
програми на националните спортски федерации
Олимписки Игри - Лондон 2012
Меѓународна соработка
Планирана резерва за
поддршка на спортисти и
спортски екипи кои дополнително
оствариле
норма за учество во рамки на меѓународни натпревари
Вкупно:

Износ

12.750.000,00
2.500.000,00
250.000,00

2.000.000,00
17.500.000,00

1. Партиципација за финансирање на меѓународни
програми на националните спортски федерации, за што
се утврдени средства во износ од 12.750.000,00 денари.
Планирана е ограничена поддршка на програмите
на националните спортски федерации за нивно учество
во меѓународниот систем на натпревари. Наши поедини спортисти, репрезентации и клубови ќе настапат во
рамки на регионални првенства (балкански натпревари), Европски и Светски првенства, купови, отворени
првенства и друг вид на меѓународни натпревари.
2. Олимписки Игри - Лондон 2012, за што се утврдени средства во износ од 2.500.000,00 денари.
Планирана е ограничена поддршка на програмите
на неколку национални спортски федерации кои имаат
евидентни кандидати за нивно учество во рамки на
Олимписките Игри - Лондон 2012.
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3. Меѓународна соработка, за што се утврдени
средства во износ од 250.000,00 денари.
Средствата се наменети за учество во рамки на настани произлезени од Годишниот календар на активности на Советот на Европа, a се однесуваат на спортот Конвенции, Повелби / учество во работата на ЕПАС
(Европска парцијална спогодба во спортот) како земја
членка; учество во рамки на дел од меѓународните
активности поврзани со анти - допингот (Совет на
Европа, ВАДА - Светска анти - допинг агенција); учество во рамки на дел од меѓународните активности поврзани со Меѓународната конвенција против допингот
во спортот на УНЕСКО); учество во рамки на дел од
активностите поврзани со Конвенцијата за насилно и
недолично однесување во рамки на спортските настани, посебно на фудбалските натпревари, организирани
од страна на Советот на Европа.
4. Планирана резерва, за што се утврдени средства
во износ од 2.000.000,00 денари.
Средствата се наменети за партиципација за поддршка на спортисти и спортски екипи кои дополнително
оствариле норма за учество во рамки на меѓународни
натпревари (европски и светски првенства).
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 51-8219/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

406.
Врз основа на член 43, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр.
180/2011) и член 16, точка 5, 7 и 8 од Законот за игри
на среќа („Службен весник на Република Македонија"
бр. 24/2011), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 17.1.2012 година, донесе
ПРОГ РАМА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА
СРЕЌА ЗА 2012 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ И КЛУБОВИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Агенцијата за млади и спорт, во рамки на обврските кои произлегуваат од Законот за организација и
работа на органите на управата („Службен весник на
Република Македонија" бр. 58/00) и Програмата за работа на Владата на Република Македонија, се определува во 2012 година непосредно да реализира дел од
програмски задачи.
Co Програмата за распределба на средства од игри
на среќа за 2012 година ќе се партиципира во реализација на поднесените проекти од страна на националните спортски федерации, клубови и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот.
Согласно утврдените средства од Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во раздел 161.01 Агенција за млади и спорт, истите да се користат за:
I. Програма 2, Потпрограма 20 спорт, категорија 46
субвенции и трансфери утврдени се средства во износ
од 34.500.000, 00 денари.
1. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт, Потпрограма 20 – спорт Ставка 463 – Трансфер до невладини организации утврдени се средства во износ од
30.500.000,00 денари.

Реден
број
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Опис
Партиципација за финансирање на националните
спортски федерации
Партиципација за финансирање на националните
спортски федерации за други корисници во спортот
Партиципација за финансирање на прворангирани клубови во националниот систем на натпревари
Партиципација за организација на традиционални
спортски натпревари и манифестации
Партиципација за реализација на проекти за борба
против допингот во спортот
Планирана резерва
Вкупно:

Износ
12.500.000,00

5.500.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00
250.000,00
1.250.000,00
30.500.000,00

1. Партиципација за финансирање на поднесени
проекти од страна на националните спортски федерации, за кои се утврдени средства во износ од
12.500.000,00 денари.
Средствата се наменети за партиципација во обезбедување непречена функција на 46 национални спортски федерации, во кои се здружени повеќе од 1.500
спортски клубови, a се насочени за: партиципација за
стручна работа; обезбедување просторни услови; функција на органи и тела во федерациите; стручна работа
со репрезентациите на националните спортски федерации; обезбедување стручна поддршка во заради функционирање на националниот систем на натпревари во
трети и четврти степен на натпревари.
Дел од средствата се наменети за партиципација за
стручна работа во националните спортски федерации
кои реализираат активности со поголем обем и интензитет со националните селекции.
2. Партиципација за финансирање на поднесени
проекти од страна на националните спортски федерации за други корисници во спортот, за кои се утврдени
средства во износ од 5.500.000,00 денари.
Средствата се наменети за програмите на дел од националните спортски федерации и општински спортски сојузи кои предвидуваат активности со кои се опфаќаат училишниот и студентски спорт, спортот за лица со инвалидитет, спортот за лица со посебни потреби.
3. Партиципација за реализација на поднесени проекти од страна на националните спортски федерации за
финансирање на прворангирани клубови, за што се
утврдени средства во износ од 4.000.000,00 денари.
Средствата се наменети за финансирање на прворангираните клубови кои учествуваат во националниот
систем на натпревари организиран од страна на националните спортски федерации.
4. Партиципација за реализација на проекти поднесени од страна на националните спортски федерации за
финансирање на традиционални спортски натпревари и
манифестации, за што се утврдени средства во износ од
7.000.000,00 денари.
Средствата се наменети за партиципација во финансирањето на традиционалните спортски натпревари и
манифестации организирани во Република Македонија
од страна на националните спортски федерации кои се
од јавен интерес за спортот.
5. Партиципација за реализација на проекти на
Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот произлезени од програма за борба против допингот во спортот, за што се утврдени средства во износ
од 250.000,00 денари.
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Средствата се наменети за реализација на програма
за борба против допингот во спортот, односно функција на Комисијата за анти-допинг.
6. Планирана резерва за што се утврдени средства
во износ од 1.250.000,00 денари.
Средствата се наменети за партиципација во реализација на програмски активности на националните
спортски федерации за реализација на националниот и
регионалниот систем на натпревари.
2. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт, Потпрограма 20 – спорт, Ставка 464 - Разни трансфери ,
утврдени се средства во износ од 4.000.000,00 денари.

1.

Реден
број

Опис
Партиципација за финансирање проекти за
поддршка на талентирани млади спортисти
Вкупно:

Износ
4.000.000,00

4.000.000,00

1. Партиципација за финансирање на проекти поднесени од страна на националните спортски федерации, клубови и проекти на Агенцијата за млади и спорт
за унапредување на спортот за поддршка на спортска
специјализација на млади талентирани спортисти, за
што се утврдени средства во износ од 4.000.000,00 денари.
Средствата се наменети за партиципација за поддршка и промоција на проекти на националните спортски
федерации, клубови и проекти на Агенцијата за млади
и спорт за унапредување на спортот кои ќе промовираат и реализираат активности за откривање, рана спортска специјализација и грижа за млади талентирани
спортисти во повеќе спортови. Во 2012 година, приоритет имаат развојот на училишниот спорт, реализација на спортски кампови организирани за талентирани
ученици и кампови за спортска специјализација на
млади спортисти организирани од страна на националните спортски федерации.
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 51-8219/2-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

407.
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија”, бр.62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11 и 53/11) и
член 9 став 2 од Законот за такса за привремен престој
(„Службен весник на Република Македонија” бр.19/96,
26/02, 51/03, 88/08 и 17/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2012 година,
донесе

публика Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 – субвенции и трансфери, планирани во Буџетот на Република Македонија за 2012 година финансиски средства во износ од 5.170.000, 00 денари.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за следните активности:
1. Отпочнување со изработка и воведување на
систем за правилно следење на податоците од туризмот (Туристичка сателитска сметка)
Со системска анализа и собирање на разни податоци, информации и анализи за време на целата сезона
кога низ државата гравитираат туристи, ќе се изработи
еден систем на правилно следење на податоците од туризмот кои се од голема важност за туристичкиот сектор заради добивање на јасна слика, податоци и информации за бројот, структурата, ноќевањата на туристите кои ја посетуваат Република Македонија. Оваа
активност ќе биде во соработка со Народна банка на
Македонија, Министерството за внатрешни работи и
Државниот завод за статистика.
700.000,00 денари
2. Анализа на туристичките потреби и измена и
дополна на законските и подзаконските акти во туризмот и угостителството
Со правење на разни анкети, прашалници и интервјуа за време на пред летната сезона и летната сезона
кога низ државата гравитираат голем број на сезонски
и транзитни туристи, кои се од голема важност за туристичкиот сектор заради добивање на јасна слика и информации за потребите, можностите, позитивните и
негативните интереси на туристите кои ја посетуваат
Република Македонија, како и дополна и измена на законската регулатива со цел подобрување на услугите
кон потрошувачите.
400.000,00 денари
3. Имплементација на Студијата за развој на туризмот во Шар планинскиот регион
Имплементација на студија, со која се утврдуваат
развојните потенцијали на овој планински предел преку зимскиот ски туризам, руралниот, еко, културниот и
др. вид на туризам. Со овие финансиски средства ќе се
имплементираат дел од активностите наведени во акциониот план на оваа студија со посебен акцент на развојот на зимскиот ски центар Попова Шапка, руралниот труизам, еко акција како и годишната конференција
„Дијалози на Шара“.
300.000,00 денари

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2012 ГОДИНА

4. Проект „Потикнување на развојот на алтернативни видови на туризам”
Проект со кој се настојува да се подигне квалитетот
на алтернативните видови на туризам кои Република
Македонија ги содржи во својата понуда како развој на
ски (зимскиот) туризам, развој на руралниот - винскиот
туризам, културниот, пештерскиот, бањскиот и други
форми на туризам. Со оваа активност ќе се подржуваат
идејни и основни проекти за разни потенцијални можности на алтернативните видови на туризам.
500.000,00 денари

I
Со оваа програма ќе се реализираат активности за
развој на туризмот во Република Македонија за 2012
година.
Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија”
бр.180/2011), раздел 10001 – Министерство за економија, во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Ре-

5. Проект за одбележување (сигнализација ) на
туристичките места
Во рамките на подобрување на квалитетот на туристичката сигнализација на некои позначајни туристички, културни, историски и природни места, заедно со
релевантните министерства и институции, локалните
самоуправи и приватниот сектор, ќе пристапиме кон
изработка и одбележување на тие места.
600.000,00 денари
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6. Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот
Ова активност се однесува на однесува на печатење
на веќе постоечкиот промотивен материјал и тоа:
-Изработка (печатење) на промотивни туристички
брошури по разни сегменти на повеќе странски јазици,
флаери, постери, кеси, папки и друг промотивен материјал.
- Печатење на “ Туристички водич на Република
Македонија “ на англиски и германски јазик.
300.000,00 денари
7. Развој и вмрежување на информативни центри во Република Македонија
На коридорите 10 и 8 поставување на два информативни центри збогатување на туристичката понуда, задржување на дел од транзитните туристи кои транзитираат по овие значајни патни коридори, како и збогатување на туристичката понуда на домашните посетители како центри за релаксација и информирање.
600.000,00 денари
8. Меѓународна и билатерална соработка во туризмот
Зголемена и интензивирана соработка во доменот
на меѓународната комуникација со големите и значајни
туристички организации и институции кои придонесуваат за развој на туризмот како Светската туристичка
организација, Европската патничка комисија, Централно европската иницијатива и др., учество на саеми, како и билатералните соработки во областа на туризмот
(потпишување на договори, регионални конференции,
средби и др.).
370.000,00 денари
9. Едукација и тренинг обуки за туристички проекти
Министерството за економија и коморите за туризам во Република Македонија ќе реализираат соработка врз основа на поднесени релевантни проекти кои ќе
се однесуваат на едукација и информирање на населението за користење на средствата од предпристапните
ИПА фондови на ЕУ посебно во делот на проектите од
руралниот туризам.
200.000,00 денари
10. Субвенции за разни туристички манифестации и форуми
Министерството за економија ќе субвенционира
разни туристички манифестации и бизнис форуми кои
се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за
кои немаат доволно сопствени финансиски средства и
бараат поддршка или субвенционирање од владините
институции, а се интересни за развојот на туризмот.
1.200.000,00 денари
ВКУПНО :

IV
Министерството за економија, заклучно со
31.1.2013 година до Владата на Република Македонија
ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени
постигнатите резултати и финансиски показатели како
и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8232/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Временски период
Февруари - Јуни
Јануари - Септември
Тековно цела година
Тековно цела година
Март – Мај
Јануари - Март
Февруари - Мај
Тековно цела година
Тековно цела година
Објава на отворен повик м. февруари

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

408.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2012 година,
донесе
ПРОГ РАМА
ЗА ГЕОЛОШКИ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ
ЗА 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот на нивното користење за функционирањето на геолошко информативниот систем за
2012 година.
II
Средствата за финансирање на позициите предвидени во оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2012 година (Службен весник
на Република Македонија” бр.180/11) во износ од
1.000.000,00 (еден милион денари), раздел 10001, програма 2, потпрограма 20 - искористување на природните ресурси, категорија – 48 – капитални расходи, ставка
– 482 (други градежни објекти).
Предвидените средства се однесуваат на следните
позиции:
Ред.
број
1

5.170.000,00 денари

ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ
Активност
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4
Точка 5
Точка 6
Точка 7
Точка 8
Точка 9
Точка 10

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

4

Вид позиција
Надградба и одржување на софтверски пакети во геолошкиот
информативен систем за период
од 1 година
Дигитализација на геолошки
карти

Цена
денари

700.000,00
300.000,00

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 буџетски средства ќе достави извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за реализираната Програма за геолошкиот информативен си-
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стем за 2012 година, како и за постигнатите резултати
и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности, заклучно со 31 јануари 2013 година.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-8233/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

409.
Врз основа на член 5 став (7) од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и
136/11), Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 9.1.2012 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
ЕНЕРГЕТСКИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 2012
ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдуват локалитетите на кои
ќе се вршат детални геолошки истражувања на енергетски минерални суровини за 2012 година.
II
Средствата за финансирање за реализација на позициите предвидени со оваа програма во износ од
1.180.000,00 (еден милион сто осумдесет илјади денари) се обезбедени од Буџетот на Република Македонија
за 2012 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.180/11), Раздел 10001, - Министерство за
економија, програма 2, потпрограма 20 - Искористување на природните ресурси, ставка 485 – Вложувања и
нефинансиски средства.
Средствата по предложените проекти кои се предмет на реализација со оваа програма се со цел изработка на проекти за вршење на детални геолошки истражувања на петротермална енергија и тоа:
Ред.
број
1

Вид позиција

Износи

Исплата на Проекти од Програмата за детални геолошки
истражувања на енергетски минерални суровини за 2011 година

1.180.000,00

Проект за вршење на детални
геолошки истражувања на петротермална енергија на локалитетот Кратовско - Злетовска
област
590.000,00 денари
Проект за вршење на детални
геолошки истражувања на петротермална енергија на локалитетот “Дојран“-Дојран
590.000,00 денари

III
Распоредот на средствата по проектите ќе ги врши
Министерството за економија врз основа на Договори
кои се веќе склучени со Програмата за детални геолошки истражувања на енергетски минерални суровини
за 2011 година.
IV
Министерството за економија за реализираните буџетски средства ќе достави извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за реализацијата на оваа програма, како и за постигнатите резултати и образложение за евентуалните отстапувања
од планираните активности, заклучно со 31 јануари
2013 година.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-8238/2-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

410.
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008, 115/2008
и 10/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ
И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2012 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се уредува намената на средствата за развој на претприемништвото, конкурентноста и
иновативноста на малите и средни претпријатија во
вкупен износ од 10.890.000 (десет милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2012 година, раздел
10001, програма Д, потпрограма ДГ - Мали и средни
претпријатија, ставка 425, 462 и 464.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следниве намени:
1. Кофинансирање на Европскиот информативен и
иновативен центар во Македонија (ЕИИЦМ) Enterprise Europe Network
- Кофинансирање на редовните активности на Центарот во согласност со неговата тригодишна програма.
(Проектот е кофинансиран и од ЕУ преку ЦИП Програмата 2007-2013)
3.000.000 денари
2. Проект Македонска автентична ракотворба
- Субвенционирање на занаетчии државјани на Република Македонија, преку кофинансирање до 5.000
евра од докажаните трошоци направени за следните намени:
- набавка на опрема и алати ( не вклучува потрошен
материјал, трговски стоки и возила);
- стручно оспособување на занаетчиите
Постапката за доделување на средства од оваа точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во печатените медиуми за покажување на интерес од страна
на деловните субјекти.
1.200.000 денари
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3. Субвенции за приватни претпријатија
- Надоместување на дел од трошоците на деловните
субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди
500.000 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 патент, односно барање за потполно испитување на пријавата,
100.000 денари
Постапката за доделување на средства од оваа точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во печатените медиуми за покажување на интерес од страна
на деловните субјекти.
4. Финансиска поддршка на Бизнис центрите
- Финансиска поддршка на реализирани проекти за:
- Промоција и развој на претприемништвото,
- Организирање на обуки,
- Консултантски услуги,
- Организирање разни манифестации
Постапката за доделување на средства од оваа точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во печатените медиуми за поднесување на барања за кофинансирање на проекти од страна на Бизнис центрите.
750.000 денари
тво

5. Финансиска поддршка за женско претприемниш-

- Субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени (над 51%) државјанки на
Република Македонија, преку кофинансирање до 75%
од докажаните трошоци направени за следните намени:
- набавка на опрема, алати, инвентар и заштитни
средства ( не вклучува потрошен материјал, трговски
стоки и возила);
- уредување-подобрување на деловниот простор;
- грижа/чување на деца од предшколска возраст за
жени кои отпочнуваат сопствен бизнис ( 75% од трошоците за градинка или дадилка, за период од една година од отпочнувањето на бизнисот, но не повеќе од
50.000 денари).
Постапката за доделување на средства од оваа точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во печатените медиуми за покажување на интерес од страна
на деловните субјекти.
560.000 денари
6. Финансиска поддршка на бизнис инкубатори
- Финансиска поддршка за реализирани проекти за:
- Организирање на обуки
- Консултантски услуги
- Вмрежување
Постапката за доделување на средства од оваа точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во печатените медиуми за поднесување на барања за кофинансирање на проекти од страна на Бизнис инкубаторите.
480.000 денари
7. Финансиска поддршка на проекти за промоција
на занаетчиството
Финансиска поддршка реализирани проекти за:
- Организирање на форуми
- Организирање на обуки
- Консултантски услуги
- Промотивни активности ( саеми, манифестации и
др.) со цел зајакнување на свеста и промоција на значајноста на занаетчиството како економска гранка.
Постапката за доделување на средства од оваа точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик во печатените медиуми за поднесување на барања за кофинансирање на проекти од страна на занаетчиските комори, здруженија на граѓани и фондации за поддршка
на занаетчиството во РМ.
400.000 денари
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8. Промотивни активности
- Организирање на Европска недела на претприемништвото
- Претприемнички награди
- Глобална недела на претприемништвото
198.606 денари
9. Исплата на средства за проекти во тек пренесени
од програмата од 2011 година
3.501.394 денари
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 Република Македонија ќе достави извештај за реализација на
оваа програма, заклучно со 31.1.2013 година.
Член 5
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8241/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

411.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08,82/08, 88/08, 115/08, 10/10 и 51/11) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
9.1.2012 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ
ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ
КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА
ЗА 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува начинот, условите,
критериумите и постапката за распределба на средства
од Буџетот на Република Македонија за 2012 годинапотпрограма 32 – Развој на енергетиката, ставка 464 –
Субвенции и трансфери, наменети за надоместување на
дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во 300 домаќинствата за
2012 година.
II
Средствата од дел I на оваа програма во вкупен износ од 6.000.000, 00 денари ќе се користат за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени
сончеви термални колекторски системи во домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска
противредност по домаќинство за 2012 година.
Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги
распоредува Министерството за економија.
III
За спроведување на транспарентна постапка при
добивање надомест на дел од трошоците за купени и
вградени сончеви термални колекторски системи во
домаќинствата , доделувањето на средствата ќе се одвива на следниот начин:
1. Министерството за економија со цел за стимулурање на користењето на сончевата енергија во Република Македонија, на сончеви термални колекторски системи во месец јануари ќе распише јавен оглас во три
дневни весници и истиот ќе биде отворен до крајот на
месец мај.
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2. За времетраењето на огласот, најмалку три пати ќе
има известување за јавноста на национална телевизија.
3. Во месец јуни ќе следува јавно извлекување на
добитниците. За времето и местото на извлекувањето
Министерството за економија ќе даде Соопштение кое
ќе биде објавено во три дневни весници и на национална телевизија со кое сите баратели ќе бидат поканети
на јавниот настан.
4. За спроведување на активностите за реализација
на програмата ќе се формира Комисија од страна на
министерот за економија.
5. Извлекувањето од точка 3 на овој дел ќе се одвива на следниот начин:
- По пристигнувањето на сите барања за надомест
на трошоците за времетраењето на Јавниот оглас, Комисијата ќе го утврди точниот број на пристигнати барања.
- Во посебен барабан во присуство на Комисијата
ќе се стават топчиња чиј број ќе одговара на бројот на
пристигнатите понуди.
- Комисијата ќе верификува дека во барабанот се
ставени 300 топчиња во кои ќе има ливчиња на кој ќе
биде испечатен зборот “ДА”, а во останатиот број на
топчињата ќе има ливчиња на кој ќе биде испечатен
зборот “НЕ”
- Секој барател кој ги има доставено документите
согласно дел V на оваа програма за време траењето на
Јавниот оглас на јавниот настан ќе има право да влече
од барабанот топче и на тој начин оние кои ќе ги извлечат топчињата со ливчиња на кои ќе биде испечатен
зборот “ДА” ќе го остварат правото на надоместок, доколку доставените документи се во согласност со условите утврдени во делот V на оваа програма.
- Документите доставени од страна на барателот кој
по пат на јавно извлекување извлекол топче со ливче
на кое е испечатен зборот “ДА”, на лице место ги проверува Комисијата.
- Доколку Комисијата утврди дека документите се
комплетни и се во согласност со барањата од делот V
oд оваа програма барателот ќе го оствари правото на
надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата.
- Доколку Комисијата утврди дека документите не
се комплетни и не се во согласност со барањата од делот V oд оваа програма барателот нема да го оствари
правото на надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата.
- Листата на лицата кои го оствариле правото на надоместок ќе биде јавно објавена на веб страната на Министерството за економија од страна на Комисија та.
IV
Доколку со првото извлекување не се ангажираат
сите обезбедени средства од Буџетот на Република Македонија за 2012 година за надоместување на дел од
трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата, ќе се организира
ново извлекување во рок од 30 дена од денот на првото
извлекување, се до целосно ангажирање на средствата
при тоа имајќи ги во предвид потребните средства за
персонален данок.
За времето и местото на извлекувањето од став 1 на
овој дел Министерството за економија ќе даде Соопштение кое ќе биде објавено во три дневни весници и
на националната телевизија со кое сите баратели ќе бидат поканети на јавниот настан.
V
Надоместокот на дел од средствата за купени сончеви термални колекторски системи ќе го остварат само лицата кои имаат купено и вградено во своите домови колекторски систем по денот на објавувањето на
Јавниот оглас од дел III на оваа програма.
За надоместување на дел од трошоците, барателот
до Министерството за економија ги доставува следните
документи:

1. пополнет образец за барање (кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или
да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk)
2. доказ во оригинал дека е извршено купувањето
на сончев термален колекторски систем (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка по денот на
објавувањето на огласот). Доколку купувачот достави
доказ во оригинал за направените трошоците за вградувањето на соларниот колектор (фискална сметка или
фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), истите ќе му бидат земени во
предвид при утврдување на надоместокот на дел од
трошоците за купени и вградени сончеви термални колектори.
Едно лице има право да поднесе само едно барање
за добивање на надоместок.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-8247/2-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
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Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008,115/2008,
10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО
ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува начинот, условите,
критериумите и постапката за користење на средства
од Буџетот на Република Македонија за 2012 година –
Потпрограма 11, сметка 637, ставка 425 и 462, наменети за зголемена конкурентност на македонската економија која води кон економски раст, развој и иновации
(во натамошниот текст: Буџет).
Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги
распоредува Министерството за економија.
II
Средствата од Буџетот во вкупен износ од
2.500.000,00 денари наменети за поддршка и развој на
кластерското здружување во Република Македонија во
2012 година, ќе се користат за следниве намени׃
1. Изготвување на Атлас за кластерите во износ
од 1.000.000,00 денари
Постапката за избор на понудувач за изготвување
на Атлас за кластерите, ќе се спроведе во Министерството за економија во согласност со Законот за јавни
набавки.
2. Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.500.000,00 денари
Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните
гласила. Поддршката е наменета за: анализи на кластерите, развој на деловни врски базирани врз конкретни
акциони планови и проекти, со поднесување на програма за планирани активности и докажување на трошоците поврзани со соодветните активности.
Делот на трошоците за оваа намена ги надоместува
Министерството за економија во висина од 75% од
проектот, но не повеќе од 300.000,00 денари поединечно за секој барател.
За надоместување на дел од трошоците, барателот
до Министерството за економија ја доставува следнава
документација:
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1. Пополнет образец за барање (Кластер 2012)
2. Решение за регистрација или тековна состојба од
Централен регистар на Република Македонија и
3. План и програма за користење на средствата (проект).
Како баратели и корисници на средствата ќе може
да се јават сите правни форми на кластерски здруженија, со изразена поврзаност на стопанските субјекти и
институции кои како резултат на соработката имаат
производ, група на производи или услуги и кои во својот состав имаат или соработуваат со високошколски и
истражувачки институции.
За пласирање во процесот за добивање на средствата од директната помош, кластерите ќе се оценуваат
според следниве критериуми:
Активност/достигнато ниво
Бодови
или потенцијал/
Развиена стратегија за кластерот
10
Негување на соработка бизнис-наука и
25
поддршка за истражување и развој
Меѓународна промоција и вмрежување
20
и подигање на свеста (симпозиуми, конференции)
Структура во кластерот:
5
- Број на членки
5
- Големи компании
5
- Хоризонтална и вертикална структура
5
- Облик на поврзувањето
5
- Степен на развој на кластерот
5
- Пазар на заеднички производ
5
- Сложеност на производната програма
5
- Реализација на проекти и партнерства
Поддршка
5
Вкупно:
100
Барателите треба да освојат најмалку 80 бода, за да
се пласираат за користење на средствата од оваа програма.
III
Министерството за економија за реализација на
оваа програма, како и за постигнатите резултати и
образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности, ќе достави извештај со финансиски
показатели до Владата на Република Макеонија, заклучно со 31 март 2013 година.
IV
Трошоците наменети за реализација на оваа програма,
согласно глава II, точка 2, ќе им бидат исплатени на кластерските здруженија во зависност од расположивите
средства од Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во архивата на Министерствтото за економија.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, .
Бр.51-8249/1-11
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
413.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 88/08, 115/08, 10/10 и 51/11) Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
9.1.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА
ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува начинот, условите,
критериумите и постапката за користење на средства
во вкупен износ од 3.500.000,00 денари обезбедени од
Буџетот на Република Македонија за 2012 година –
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Потпрограма 11 – Индустриска политика, сметка 637,
ставка 462 наменети за имплементација на Индустриската политика на Република Македонија 2009-2020 во
функција на зголемување на конкурентноста на домашната индустрија, базирана на знаење, иновации и
истражувања кои водат кон раст и развој, создавање
стимулативна деловна и инвестициона клима и поддршка на претпријатијата за подобрување на нивните
конкурентни способности со стекнување на знаења, нови технологии и пазари (во натамошниот текст Буџет).
II
Средствата утврдени со оваа програма, ги распоредува Министерството за економија и ќе се користат за
следните намени:
1. Надомест на дел од трошоците на деловните
субјекти за зајакнување на капацитетите на човечки ресурси и за развој и имплементација на проекти за создавање на конкурентни производи во износ од 1.000.000,00 денари
Постапката за доделување на средствата од оваа
точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик на
ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk за покажување на интерес на деловните субјекти за следните намени:
1.1 зголемување на продуктивност, ефективност и
ефикасност;
1.2 комерцијализација на нови производи ( административни трошоци за ставање на производот во промет-регистрација, пријавување на производ, лаборатории, етикетирање, лого и сл; промотивни материјали и
активности, освен учество на саемски манифестации);
1.3 воведување на CE ознака;
1.4воведување на еколошко производство (зајакнување на капацитетите на човечки ресурси и еколoшко
означување); и
1.5 комерцијализација на патентирани иновации
(истражување на пазарот; промотивни активности и
учество на домашни и меѓународни настани за иновации).
Намената на средствата од оваа точка не се однесува на набавка на опрема.
Делот на трошоците за оваа намена ги надоместува
Министерството за економија во висина од 75% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе
од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект.
2. Надомест на дел од трошоците на деловните
субјекти за
развој на пазарот во износ од
1.500.000,00 денари
Постапката за доделување на средствата од оваа
точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик на
ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk за покажување на интерес на деловните субјекти за следните намени:
2.1. истражување на пазари;
2.2. развој на бренд;
2.3. маркетинг стратегија; и
2.4. прилагодување на барањата на внатрешниот ЕУ
пазар и други меѓународни пазари (сертификат, етикета, пакување).
Намената на средствата од оваа точка не се однесува на учество на саемски манифестации.
Делот на трошоците за оваа намена ги надоместува
Министерството за економија во висина од 75% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе
од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект.
3. Надомест на дел од трошоците на деловните
субјекти за технолошки развој
во износ од
1.000.000,00 денари
Постапката за доделување на средствата од оваа
точка ќе се изврши преку објавување на јавен повик на
ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk за покажување на интерес на деловните субјекти за следните намени:
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3.1 поддршка на развојот на делови од технолошка
инфраструктура за набавка на мерни контролни уреди
и инструменти и набавка на софтвер, кои се во функција на унапредување на производниот процес; и
3.2 зајакнување на капацитетите на човечки ресурси кај деловните субјекти за стручно оспособување и
едуцирање на вработениот кадар сврзани со технолошки развој и за примена на воведени нови технологии
во технолошкиот процес.
Делот на трошоците за оваа намена ги надоместува
Министерството за економија во висина од 75% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе
од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект.
III
Под деловен субјект од оваа програма се подразбира деловен субјект опфатен со индустриските сектори
рударство и вадење камен и преработувачка индустрија согласно НКД рев 2 (Национална класификација на
дејности рев 2).
Еден деловен субјект може да покаже интерес само
со една пријава и барање за секоја од намените од дел
II на оваа програма.
IV
1. За надоместување на дел од трошоците од дел II,
точка 1, потточки 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, точка 2 и точка 3
од оваа програма, деловниот субјект до Министерството за економија ја доставува следната документација:
- пријава и барање (се подига од архивата на Министерството за економија
или од веб страницата
www.economy.gov.mk);
- тековна состојба на деловниот субјект издадена од
Централен Регистар на Република Македонија;
- информација за економско финасиската состојба
на деловниот субјект издадена од Централен регистар
на Република Македонија;
- договор помеѓу деловниот субјект и изготвувачот,
пуштен во промет во текот на 2012 година;
- фактура од изготвувачот пуштенa во промет во текот на 2012 година; и
- извод од банката депонент во кој се гледа дека деловниот субјект целосно ја подмирил обврската кон изготвувачот, согласно Договорот.
Документацијата од став 1 од оваа точка се доставува во оригинал или копии заверени на нотар. Документацијата на странски јазик се доставува во копија и
превод заверен од овластен судски преведувач.
Делот од трошоците за оваа намена ќе бидат надоместени доколку се исполнат следните критериуми:
- деловниот субјект да има доставено комплетно барање со сите горенаведени документи;
- деловниот субјект да има позитивно мислење во
Информацијата за економско финансиската состојба на
субјектот издадена од Централен регистар на Република Македонија; и
- деловниот субјект да има доставено извештај за
реализираниот проект со индикатори за успешност.
2. За надоместување на дел од трошоците од дел II,
точка 1, потточка 1.5 од оваа програма, деловниот субјект до Министерството за економија ја доставува
следната документација:
- пријава и барање (се подига од архивата на Министерството за економија
или од ВЕБ страната
www.economy.gov.mk);
- документ за регистрирана дејност (ДРД Образец,
издаден од Централен регистар на Република Македонија;
- доказ за регистриран патент издаден од Државен
завод за индустриска сопственост;
- тековна состојба на деловниот субјект издадена од
Централен регистар на Република Македонија;
- информација за економско финансиската состојба
на деловниот субјект издадена од Централен регистар
на Република Македонија;

- договор помеѓу деловниот субјект и изготвувачот,
за истражување на пазарот и промотивни активности,
пуштен во промет во текот на 2012 година;
- фактура од изготвувачот, за истражување на пазарот и промотивни активности, пуштенa во промет во
текот на 2012 година;
- извод од банката депонент во кој се гледа дека деловниот субјект целосно ја подмирил обврската кон изготвувачот, согласно Договорот за истражување на пазарот и промотивни активности, пуштен во промет во
текот на 2012 година; и
- доказ за платени трошоци за учество на домашни
и меѓународни настани за иновации.
Документацијата од став 1 од оваа точка се доставува во оригинал или копии заверени на нотар. Документацијата на странски јазик се доставува во копија и
превод заверен од овластен судски преведувач.
Делот од трошоците за оваа намена ќе бидат надоместени доколку се исполнат следните критериуми:
- деловниот субјект да има доставено комплетно барање со сите горенаведени документи; и
- деловниот субјект да има позитивно мислење во
Информацијата за економско финасиската состојба на
субјектот издадена од Централен регистар на Република Македонија.
V
Трошоците наменети за реализација на дел II, точките 1, 2 и 3 од оваа програма, ќе им бидат исплатени
на деловните субјекти во зависност од расположивите
средства од Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во Министерството за економија.
VI
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за економија.
VII
Министерството за економија за реализацијата на
средствата утврдени со оваа програма, како и за постигнатите резултати и образложение за евентуалните
отстапувања од планираните активности, ќе достави
извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31 март 2013 година.
VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “.
Бр.51-8251/3-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

414.
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 39/06,
89/08, 171/10 и 53/11), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
ВО 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се спроведува контролата над
производството на сертифициран семенски и саден материјал, воведување во трговија на нови домашни и
странски сорти на земјоделски растенија, создавање услови за чување и одржување на семенски и саден материјал, заштита на автохтоните сорти од земјоделски
растенија, заштита на селекционерските права и изработка на подзаконски 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 материјал во 2012 година утврдени во износ од 4.000.000,00
денари се од следните извори:
Средства од Буџетот на Република Македонија раздел 14001, програма 5, подпрограма 52, категорија 46, ставка 464

денари
4.000.000,00

III
Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе
се користат за:
Намена
1. Финансиска поддршка за признавање, одобрување и заштита на сорти од
семе и саден материјал од земјоделски
растенија и донесување на подзаконски акти.
2. Финансиски средства за контрола и
постконтрола на семенски посеви и насади од земјоделски растенија.
3. Финансиски средства за функционирање на Ген-банки и заштита на автохтоните сорти од земјоделски растенија.
4. Непокриени обврски на Управата за
семе и саден материјал во 2011 година.
ВКУПНО

предвидени
средства во
денари

670.000,00
1.590.000,00
1.135.660,00
604.340,00
4.000.000,00

IV
Средствата од дел Ш точка 1 на оваа програма од
670.000,00 денари ќе се користат за
денари
- Признавање, одобрување и заштита на
домашни сорти на земјоделски растенија, обезбедување на семенски материјал
за стандардни сорти, статистичка обработка на добиените резултати, надоместок за работата на Комисијата за национална сортна листа.
150.000,00
-Финансиски средства за изготвување и
печатење на Билтен.
50.000,00
- Финансиски средства за испитување на
сортите, подготовка на описни листи на
препорачани сорти и надоместок за членовите во Комисија за описна листа на
препорачани сорти за поледелски растенија, Комисија за описна листа на препорачани сорти за овошни растенија и
винова лоза и Комисија за описна листа
на препорачани сорти за градинарски,
ароматични, зачински и лековити растенија.
150.000,00
-Финансиски средства за зачленување и пристапување во меѓународните организации: UР0V, ЕЅА, СРVO,
OЕСD и ITPGRFA. UР0V -Меѓународна организација за заштита на
нови растителни сорти; ЕЅА- Европска
семенарска асоцијација; СРVО- Канцеларија за заштита на нови сорти на земјоделски растенија; ОЕСD -Меѓународна организација за економска соработка и развој; ITPGRFA-Интернационален договор за растенија и генетски
70.000,00
ресурси за храна и земјоделство.
- Измени и дополнувања на Законот за
семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот за селекционер- 150.000,00

ски права, како и изготвување на подзаконски акти кои произлегуваат од овие
закони.
- Студиски посети и обуки во странство
на вработените од Управата за семе и
саден материјал за поблиско запознавање со проблематиката од областа на семенски и саден материјал.

100.000,00

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма од
1.590.000,00 денари ќе се користат за:
- Финансиска поддршка за земање на
мостри за испитување со кои се потврдува дали семенски и саден материјал
ги исполнува условите за трговија.
-Финансиска поддршка за етикетирање на семе и саден материјал од земјоделски растенија.
- Финансиска поддршка за контрола и
евиденција на површините засеани за
производство на сертифициран семенски и саден материјал.
- Воспоставување на контрола на посеаните мостри за постконтрола на семенски и саден материјал од земјоделски растенија.
- Организирање на советување од областа на семенскиот и садниот материјал на производители и други правни лица вклучени во извозниот и увозниот систем.

денари

10.000,00
1.000.000,00

50.000,00

230.000,00

300.000,00

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма од
1.135.660,00 денари ќе се користат за:
- Обезбедување на услови за функционирање и работење на пунктовите за
Ген банките во Скопје, Струмица и
Прилеп врз основа на доставен извештај за потребните трошоци за одржување на Ген - банката.
- Изработка на Програма со акционен
план за заштита на автохтоните сорти
од земјоделски растенија за краткорочен период.
- Ревидирање или изработка на Листа
на автохтони сорти од земјоделски
растенија.
- Членарина за ECPGR - Европска кооперативна мрежа за растителни генетски ресурси.
- Студиски посети во земји членки на
ЕУ од областа на Ген-банките за чување на референтните примероци, биодиверзитетот и заштита на автохтоните сорти на земјоделски растенија.

денари

700.000,00

150.000,00
45.660,00
190.000,00

50.000,00

Средствата од дел точка 4 на оваа програма од
604.340,00 денари ќе се користат за:
денари
- Договор за обработка на резултатите
од испитувањата на сортите во 2010
година бр. 18 - 379/1 од 03.10.2011 година.
95.940,00
- Договор за организирање на постконтрола во опитни полиња бр. 18 368/1 од 26.09.2011 година.
142.600,00
- Договор за организирање на постконтрола во опитни полиња бр. 18 366/1 од 26.09.2011 година.
365.800,00
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V
Исплатата на средствата од оваа програма го врши
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Правата и обврските на корисниците на средствата
по оваа програма од дел III се утврдуваа т на следниот
начин:
а) со договор што го склучува министерот за
земјоделство, шумарство и
водостопанство со правно лице за мерките од дел
IV став 1 алинеја 1, 4, став 2 алинеја 1, 2, 4 , став 3 алинеја 1 и став 4.
б) со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за мерките од дел IV став 1
алинеја 2, 3, 5, 6, став 2 алинеја 3, 5 и став 3 алинеја 2,
3, 4 и 5.
VI
Средствата од оваа програма се неповратни.
VII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8253/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

415.
Врз основа на член 57 став 7, од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија" бр.29/О5, 81/08, 20/09, 57/10 ,17/11 и 148/11)
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2012 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА
ВО 2012 ГОДИНА
I
Средствата за превенции и мерки за здравје на растенијата во 2012 година во износ од 4.000.000,00 денари се обезбедуваат од:
Буџетот на Република Македонија за
2012 година, раздел 14001, програма 5,
подпрограма 51, категорија 46, ставка
464

денари
4.000.000,00

II
Средствата утврдени во дел I од оваа програма ќе
се користат за :
Намена
1.Следење, прогнозоирање, уништување
и одредување мерки за спречување на
појава и ширењето на растителни штети
организми и организирање на фитосанитарни советувања
2.0бука на вработените во фитосанитарната управа и на давателите на јавни услуги за воведување на електронски систем за давателите на јавни услуги
З.Спроведување на активности кои произлегуваат од Законот за здравјето на
растенијата и Законот за производи за
заштита на растенијата, Закон за ѓубриња и имплементација на истите
ВКУПНО:

денари

1.150.000,00

200.000,00

2.650.000,00
4.000.000,00

III
Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во износ од 1.150.000,00 денари ќе се користат за:
Намена
денари
-Следење, прогнозирање, уништување и
одредување мерки за спречување на појавата и ширењето на растителни штетни организми од листата IА и IIА
1.050.000,00

-Организирање на фитосанитарни советувања на производители и други лица
вклучени во извозниот и увозниот систем

100.000,00

IV
Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:
Намена
- Обука на вработените во Фитосанитарната управа и на давателите на јавни
услуги за воведување на електронски
систем за давателите на јавни услуги

денари

200.000,00

V
Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во износ од 2.650.000,00 денари ќе се користат за:
Намена
денари
- Воведување и печатење на бандероли
- маркици за ставање во промет на производи за заштита на растенијата
1.400.000,00
- Одржување и надградување на информативниот систем на Фитосанитарната управа
250.000,00
- Воведување на електронски систем за
давателите на јавни услуги
500.000,00
- Информирање на јавноста со одржување на јавни трибини и изготвување
на збирки на прописи, списанија, брошури, флаери, регистри и друго за законската регулатива од областа на фитосанитарната политика
100.000,00
- Воведување на стандарди во Фитосанитарна управа и давателите на јавни
услуги
200.000,00
- Спроведување на активности за одобрување и оценување на активна супстанца и производи за заштита на растенијата и финансирање на стручни комисии за регистрација на производи за
заштита на растенијата и оценување на
активна супстанца
200.000,00
VI
Средствата од дел III алинеја 1 на оваа програма ќе
се исплатуваат на лица кои вршат јавни услуги и јавни
овластувања во делот на фитосанитарната политика по
објавен јавен конкурс од страна на Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарната управа.
Средствата од дел IV и дел V алинеја 6 ќе се исплатуваат со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Средствата од дел III алинеја 2 и дел V алинеја 1, 2,
3, 4 и 5 ќе се исплатуваат по спроведена постапка за
јавна набавка.
VII
Приоритет во спроведување на мерките на оваа
програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.
VIII
За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа .
IX
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-8255/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 59

416.

ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА
И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ВО 2012 ГОДИНА

Стр. 60 - Бр. 12
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Бр. 51-8264/1-11
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

__________
417.
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Годишната програма за
изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2012 година,
објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2012, направена е техничка грешка, поради
што се дава
ИСПРАВКА
НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА
Составен дел на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Македонија за 2012 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2012
е следниов прилог.
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Бр. 51-8288/2-11
24 јануари 2012 годдина
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

26 јануари 2012
Бр. 12 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 12
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418.
Врз основа на член 64 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“
бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.01.2012 година, донесе
ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Во Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009, 60/2010 и 94/2010), во член 4 став (1) точката
3 се менува и гласи:
“За експлоатација на геотермални води според просечната температура на водата, по формулата Kn =
[Em*(M1-HC)*K], каде се: Kn – концесиски надоместок (den/m3), Em – еквивалент на мазут (kg), (M1-HC) –
цена на мазут (den/kg) и K – коефициент на зафаќање (K = 0,075). Тековната пресметка за висината на концесискиот надоместок е дадена во Табела, а ќе се врши према просечната рафинериска цена на мазутот (M1HC) во den/kg од претходната календарска година.
Табела Пресметка на концесиски надоместок за експлоатирана количина на 1m3 геотермална вода за
2012 година

Член 2
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-8075/1-11
17 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
419.
Врз основа на член 13-а став 2 од Законот за заштита од експлозивни материи („Службен весник на СРМ“
бр. 4/78, 51//88 и 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/93, 66/07, 84/08 и 135/11), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за недонесување на
решение од министерот за внатрешни работи по поднесено барање за издавање на одобрение за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи, во случај кога од страна на Министерството за внатрешни работи не е издадено одобрение за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи односно не е донесено решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за вршење на дејноста - производство на
експлозивни материи во рокот утврден во член 13 став 4 од Законот за заштита од експлозивни материи.
Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на одобрение за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи“, изработен во А-4 формат, на хартија во бела боја (Образец број
1).
Образецот од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до
кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на подносителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 121-3096/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Стр. 76 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 77

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
420.
Врз основа на член 43-a став (2) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/10 и 135/11), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за запишување, односно недонесување на решение за одбивање на барањето, во рокот утврден во член 43 став (1)
од Законот за здруженија и фондации.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: “Барање заради неиздавање на решение за
запишување, односно недонесување на решение за одбивање на барањето “ на бела харија со А4 формат, кој
е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото
лице - подносител на барањето, општина, адреса на физичкото лице, односно седиште на правното лице, краток опис поради што се поднесува барањето, место за број и датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-197/1
13 јануари 2012 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

Стр. 78 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 79

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
421.
Врз основа на член 64 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА БАНСКО

Македонија“ бр. 106/07,88/10, 36/11, 53/11 и 136/11),
министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КЛИНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИТЕ И СОДРЖИНАТА
НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за кли-

1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У Завод за
заштита и рехабилитација-Бања Банско, број 01-1140/1
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на
седницата одржана на 27.12.2011 година .
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-204/2
Министер,
20 јануари 2012 година
Скопје
Спиро Ристовски, с.р.
__________

ничките испитувања на лековите и содржината на документацијата („Службен весник на Република Македонија" бр. 29/09,91/10) во член 24 во ставот 2 по точката 3. се додава нова точка 3-а која гласи:
"доказ дека набљудувачот на клиничкото испитување е соодветно овластен од спонзорот на клиничкото
испитување согласно со член 2 точка 21 од овој правилник, и е вработен во фирма запишана во Централ-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
423.
Врз основа на член 41 став (3) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11,
47/11, 136/11 и 6/12 ), министерот за животна средина и
просторно планирање донесе

ниот Регистар на Република Македонија".
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 15-410/1
Министер,

18 јануари 2012 година
Скопје

Никола Тодоров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
422.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и
социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ
Член 1
Во Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/11) образецот
во Прилогот се заменува со нов образец, кој е даден во
прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-533
17 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Стр. 80 - Бр. 12

26 јануари 2012

26 јануари 2012

Бр. 12 - Стр. 81

424.
Врз основа на член 40 став (3) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Член 1
Во Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.
61/11) образецот во Прилогот се заменува со нов образец, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-534
17 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

26 јануари 2012

Стр. 82 - Бр. 12

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
425

Врз основа на член 44 став (4) точки 1) и 3) од Законот за безбедност за храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 3/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРИДРУЖНИ ОПЕРАЦИИ КАКО И
ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНА∗
Глава 1
Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се прoпишуваат општите барања
за примарно производство и придружни операции како
и општите барања за храна.

Член 2
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат во
сите фази на производство, преработка и дистрибуција
на храната.
(2) Одредбите од овој правилник се применуваат во
примарното производство и следните придружни операции:
- транспорт, складирање и ракување со примарните
производи на местото на производство, доколку ова не
ја менува значително нивната природа;
- транспорт на живи животни, кога ова е потребно
во смисла на овој правилник, и
- транспортни операции за превоз на примарни производи од местото на производство до објектот кога се
работи за производи од растително потекло, производи
од риба и дивеч, чија што природа не е значително изменета.
Глава 2
Општи барања за примарното производство и
придружните операции во врска со примарното
производство
Член 3
Операторите со храна треба да обезбедат заштита
од загадување на примарното производство, имајќи ја
во предвид секоја фаза во примарното производство,
без тоа да влијае на општите обврски утврдени во овој
член, кои операторите со храна треба да ги исполнуваат во контрола на опасностите во примарното производство и придружните операции, вклучувајќи ги:
1) мерките за контрола на загадувањето од воздухот, почвата, водата, храната за животни, ѓубривата,
ветеринарно медицинските препарати, производите за
заштита на растенијата и биоцидите, како и од складирањето, ракувањето и исфрлањето на отпадот и
2) мерките поврзани со здравјето и благосостојбата
на животните и здравјето на растенијата кои имаат влијание врз здравјето на луѓето, вклучувајќи ги и програмите за мониторинг и контрола на зоонозите и зоонозните агенси.
Член 4
Операторите со храна кои одгледуваат, собираат
плодови или ловат диви животни, вклучувајќи произведување на примарни производи од животинско потекло, каде е соодветно, треба:
∗
Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ)
Бр. 2004/852 на Европскиот парламент и Совет од 29 април 2004
за хигиена на храната, CELEX број 32004R0852.

1) да ги одржуваат чисти сите објекти во врска со
примарното производство и нивните придружни операции, вклучувајќи ги просториите кои што се користат
за складирање и ракување со храна за животни и кога
тоа е потребно, по чистењето да ги дезинфицираат на
соодветен начин;
2) да ги одржуваат чисти и каде што е потребно, по
чистењето да се врши дезинфекција на соодветен начин на опремата, контејнерите, гајбите, возилата и бродовите;
3) да ги одржуваат што е можно почисти животните
наменети за колење и животните кои се наменети за
производство;
4) да користат вода за пиење или чиста вода за да се
спречи загадувањето;
5) да обезбедат, персоналот кој ракува со храната,
да е со добра здравствена состојба и да има поминато
обука за ризиците по здравјето на луѓето;
6) да се спречи до најголем можен степен, загадувањето предизвикано од животни и штетници;
7) да се складира и ракува со отпадот и опасните
супстанции на начин со кој се спречува загадувањето;
8) да се спречи појава и ширење на заразни болести
преносливи на луѓето преку храната, вклучувајќи и
преземање на превентивни мерки при воведување на
нови животни и пријавување на надлежните органи за
постоење на сомнеж за појава на такви болести;
9) да ги земат предвид резултатите од сите релевантни анализи извршени врз примероци земени од
животни или други примероци кои се од важност за
здравјето на луѓето; и
10) правилно да ги употребуваат адитивите во храната за животни и ветеринарно медицинските препарати, согласно прописите од областа на ветеринарното
здравство.
Член 5
Операторите со храна, кои произведуваат и собираат растителни производи, треба да ги обезбедат следните мерки:
1) да ги одржуваат чисти просториите, опремата,
контејнерите, гајбите, возилата и бродовите, и кога тоа
е потребно по чистењето да ги дезинфицираат на соодветен начин;
2) да обезбедат услови за хигиенско производство,
транспорт и складирање и чистење на растителните
производи;
3) да употребува вода за пиење или чиста вода за да
се спречи загадувањето;
4) да обезбедат, персоналот кој ракува со храната,
да е со добра здравствена состојба и да има поминато
обука за ризиците по здравјето на луѓето;
5) да спречи до најголем можен степен загадувањето предизвикано од животни и штетници;
6) да се складира и ракува со отпадот и опасните
супстанции на начин со кој се спречува загадувањето;
7) да се земат предвид резултатите од сите релевантни анализи извршени врз примероци земени од
растенија или други примероци кои се од важност за
здравјето на луѓето; и
8) правилно да ги употребуваат производите за заштита на растенијата и биоцидите, согласно важечките
прописи од областа.
Член 6
Операторите со храна во примарното производство
треба да ги превземат соодветните корективни мерки
за отстранување на проблемите идентификувани во текот на официјалните контроли.

26 јануари 2012

Член 7
(1) Операторите со храна треба да ги чуваат, на соодветен начин и за временски период согласно член 45
став (4) точка 3) од Законот за храна, записите кои се
однесуваат на превземените мерки за контрола на опасностите, соодветно на природата и големината на прехранбениот бизнис.
(2) Операторите со храна треба да ги направат достапни овие информации за Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенција) и за
други оператори со храна, непосредно поврзани меѓу
себе, во синѓирот на производство и промет на храна,
на нивно барање.
Член 8
Операторите со храна кои одгледуваат животни или
произведуваат примарни производи од животинско потекло, треба да водат евиденција за:
1) природата и потеклото на храната за животни;
2) ветеринарно медицинските препарати или други
третмани дадени на животните, датата на третманот и
периодите на каренца;
3) појавата на болести кои може да влијаат врз безбедноста на производите од животинско потекло;
4) резултатите од сите анализи извршени врз примероци земени од животни или други примероци земени за дијагностички цели, коишто имаат важност за
здравјето на луѓето; и
5) сите релевантни извештаи од проверки извршени
врз животни или производи од животинско потекло.
Член 9
Операторите со храна кои произведуваат или собираат растителни производи, треба да водат евиденција за:
1) секоја употреба на производи за заштита на растенија и биоциди;
2) сите појави на штетници или болести, коишто
може да влијаат врз безбедноста на производите од
растително потекло; и
3) резултатите од сите анализи извршени врз примероци земени од растенија или други примероци, коишто имаат важност за здравјето на луѓето.
Член 10
Упатствата за добра хигиенска пракса треба да
вклучуваат соодветни информации за опасностите што
се појавуваат во примарното производство и нивните
придружни операции и дејствија за контрола на опасностите, вклучувајќи ги релевантните мерки дадени во
Законот за безбедност на храната, како и прописите донесени врз основа на овој закон. Примери за такви
опасности и мерки може да вклучуваат:
- контрола на загадувањето, како што се микотоксини, тешки метали и радиоактивни материјали;
- употреба на вода, органски отпад или ѓубрива;
- правилна и соодветна употреба на производи за
заштита на растенијата, биоциди и нивна следливост;
- правилна и соодветна употреба на ветеринарно
медицинските препарати и адитиви за храна за животни и нивна следливост;
- подготовка, складирање, употреба и следливост на
храната за животни;
- правилно одстранување на мртви животни, отпад
и шталско ѓубриво;
- заштитни мерки за спречување на внесување на
заразни болести преносливи на луѓето преку храната и
обврските за пријавување на надлежните органи;
- постапки, пракси и методи со кои се обезбедува
дека храната е произведена, ракувана, спакувана, складирана и транспортирана во соодветни хигиенски услови, вклучувајќи и ефикасно чистење и контрола на
штетници;
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- мерки поврзани со чистотата на животните наменети за колење и животните наменети за производство; и
- мерки поврзани со водење на евиденцијата.
Глава 3
Општи барања за хигиена на храната за сите оператори со храна (освен за примарното производство)
Член 11
Објектите за производство и промет на храна, со
исклучок на објектите од член 13 на овој правилник
(1) Објектите за производство и промет на храна
треба да се одржуваат чисти и во добра состојба.
(2) Планот, дизајнот, градбата, поставеноста и големината на објектите за производство и промет на храна
треба:
1) да овозможат соодветно одржување, чистење
и/или дезинфекција, одбегнување или минимизирање
на аеробно загадување и да овозможат соодветен работен простор за извршување на хигиенските барања во
сите фази на производство и промет на храна;
2) да спречуваат собирање на нечистотија, допир со
токсични материјали, наслојување на честички во храната и создавање на кондензација или несакана мувла
на површините;
3) да овозможат практикување на добра хигиенска
пракса, вклучувајќи заштита од контаминација, особено, заштита од штетници;
4) каде што е потребно, да овозможат ракување во
соодветно контролирана температура и услови на складирање на храната во соодветни капацитети за одржување на соодветна температура, дизајнирани да овозможат мониторирање на температурата и кога е неопходно нивно евидентирање.
(3) Санитарните јазли треба да се со соодветен број,
да бидат достапни и поврзани со ефикасен одводен систем. Санитарните јазли не треба директно да се отвораат во просториите во кои се ракува со храна.
(4) Соодветен број на мијалници треба да се достапни, соодветно лоцирани и дизајнирани за миење на рацете. Мијалниците за миење на рацете треба да бидат
опремени со доводи за топла и ладна проточна вода,
средства за миење на рацете и хигиенско сушење. Инсталациите за миење на рацете, каде е потребно, треба
да се одделат од просториите за миење на храната.
(5) Во просториите за производство и промет на
храна треба да постои природна и/или вештачка вентилација. Треба да се избегне протокот на воздух да оди
од загадените области во чистите области. Системите
за вентилација треба да се конструирани на начин кој
овозможува лесен пристап до филтрите и останатите
делови кои бараат чистење или замена.
(6) Просториите за одржување на лична хигиена
треба да се опремени со соодветна природна и механичка вентилација.
(7) Просториите за производство и промет на храна
треба да имаат соодветно природно и/или вештачко
осветлување.
(8) Одводите на отпадните материи треба да се соодветни за нивната намена. Тие треба да се дизајнирани и изградени на начин со кој се избегнува ризик од
загадување. Во случај кога одводните канали се целосно или делумно отворени, треба да се дизајнирани на
начин кој обезбедува дека протокот на отпадните материи не се движи од загадената во чистата област, особено во делови од објектот каде што се ракува со храна
која претставува висок ризик за крајните потрошувачи.
(9) Во објектите за производство и промет на храна
треба да се обезбедат соодветни простории за пресоблекување на персоналот.
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(10) Средства за чистење и за дезинфекција не
треба да се чуваат во просториите во кои се ракува
со храната.
Член 12
(1) Во објектите за производство на храна, во просториите каде храната се подготвува, обработува и
произведува, (со исклучок на просториите за послужување и оние објекти наведени во член 13 од овој правилник, но вклучувајќи ги просториите во средствата
за транспорт), дизајнот и планот треба да овозможат
примена на добра хигиенска пракса, вклучително и заштита од загадување, помеѓу и во тек на процесите на
производство. Овие простории треба да бидат дизајнирани со цел:
1) подните површини да се одржуваат во добра хигиенска состојба и лесно да се чистат, и кога е потребно и да се дезинфицираат. Ова бара употреба на непропустливи, неапсорбирачки, нетоксични материјали кои
што лесно се мијат, освен кога операторот со храна,
може да му докаже на надлежниот орган дека другите
материјалите кои ги користи се соодветни. Подовите да
овозможуваат соодветно површинско одводнување, кога тоа е потребно;
2) ѕидните површини да се одржуваат во добра хигиенска состојба и лесно да се чистат, а кога тоа е потребно,
и да се дезинфицираат. Ова бара употреба на непропустливи, неапсорбирачки, нетоксични материјали кои што
лесно се мијат и мазни површини со висина соодветна на
процесот на производство, освен кога операторот со храна, може да му докаже на надлежниот орган дека другите
материјалите кои ги користи се соодветни;
3) таваните, а во случај кога нема тавани, внатрешната површина на покривот, и висечките елементи и
инсталации да се изградени и изработени на начин кој
оневозможува собирање на нечистотија и кондензација, раст на несакана мувла и наслојување на честички;
4) прозорците и останатите отвори да се градат на
начин кој оневозможува собирање на нечистотија.
Оние кои што се отвораат кон надворешната средина,
доколку тоа е потребно, се зацврстуваат со окна за заштита од инсекти, кои лесно се отстрануваат за чистење. Кога преку отворените прозорци може да се предизвика загадување, истите треба да останат затворени
во текот на производството;
5) вратите лесно да се чистат и дезинфицираат. Да
се употребуваат на мазни и неапсорбирачки површини,
освен кога операторот со храна, може да и докаже на
Агенцијата дека другите материјалите кои ги користи
се соодветни; и
6) површините (вклучувајќи ги површините на
опремата) во просториите каде што се ракува со храна
и особено оние кои доаѓаат во допир со храната да се
одржуваат во добра хигиенска состојба и лесно се чистат и се дезинфицираат. Ова бара употреба на мазни,
нер’ѓосувачки и нетоксични материјали кои што лесно
се мијат, освен кога операторот со храна, може да му
докаже на надлежниот орган дека другите материјалите кои ги користи се соодветни.
(2) Операторите со храна треба да обезбедат соодветни простории, кога тоа е потребно, за чистење, дезинфицирање и складирање на средства за чистење и
опремата. Овие простории треба да се изградени од материјали отпорни на р’ѓосување, кои што лесно се чистат и имаат соодветно снабдување со топла и ладна
вода.
(3) Операторите со храна треба да обезбедат соодветен број на простории за миење на храната. Секој мијалник или било која просторија за миење на храната
треба да има соодветно снабдување со топла и/или ладна вода за пиење согласно член 17 од овој правилник и
истите треба да се одржуваат чисти и по потреба да се
дезинфицираат.
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Член 13
(1) Одредбите на овој член се применуваат на подвижните и/или привремените објекти (како што се саеми/панаѓури, мобилни возила дизајнирани за продажба
на храна) и автомати за храна.
(2) Подвижните и/или привремените објекти и автоматите за храна, треба да бидат поставени, дизајнирани
и изградени, така да се одржуваат чисти и во добра состојба и во услови со кои се избегнува ризикот од загадување, посебно од животни и штетници;
(3) Објектите од овој член, потребно е:
1) да имаат сооодветни простории за одржување на
лична хигиена на персоналот (вклучувајќи простории
за миење и сушење на раце, санитарни јазли, пресоблекување);
2) да имаат работни површини кои доаѓаат во допир со храната, кои треба да се во добра состојба, лесно да се чистат и да се дезинфицираат. Материјалите
од кои се изградени треба да бидат мазни, нер’ѓосувачки, нетоксични и лесно да се мијат, освен кога операторот со храна, може да му докаже на надлежниот орган
дека другите материјали кои ги користи се соодветни;
3) да овозможуваат да се превземат соодветни мерки за чистење и дезинфекција на приборот за работа и
опрема;
4) да овозможуваат прехранбениот производ да се
исчисти/измие како дел од работењето на бизнисот со
храна, треба да се обезбедат соодветни услови/мерки,
чистењето да се прави во хигиенски услови;
5) да имаат обезбеден приклучок и довод на топла
и/или ладна вода за пиење;
6) да овозможуваат да се воведат постапки и/или
обезбедат простории за складирање и нештетно отстранување на опасни и/или нејастиви супстанции и отпад
(без разлика дали течни или цврсти);
7) да обезбедат соодветни простории и/или да се воведат постапкии за одржување и следење на температурните услови за одржување на храната;
8) да овозможуваат прехранбените производи да се
ставаат во промет така што да се избегне ризикот од загадување.
Член 14
(1) Транспортните средства и/или садовите за
транспорт на храна треба да се одржуваат чисти и во
добра состојба и на начин со кој ја заштитуваат храната од загадување, при што е потребно истите да се дизајнираат и конструираат на начин со кој се овозможува соодветно чистење и/или дезинфекција.
(2) Садовите во возилата и/или контејнерите не
смее да се употребуваат за превоз на ништо друго
освен за храна за да се одбегне можно загадување.
(3) Кога транспортните средства и/или садовите за
транспорт, освен за храна се употребуваат за превоз и
на други производи или за едновремен превоз на различна храна, треба да се воведе ефикасно физичко одделување на производите, кога тоа е потребно.
(4) Храна во рефус во течна, зрнеста форма или во
прав се пренесува во транспортни средства и/или контејнери/цистерни наменети за транспорт на соодветниот вид
на храна. Таквите контејнери се означуваат на јасно видлив начин и трајно на службен јазик на Република Македонија, за да укаже дека се користи за транспорт на храна
или пак е означен со зборовите ”само за храна”.
(5) Кога транспортните средства и/или контејнерите
за транспорт се употребуваат за превоз на други производи освен храна или за транспорт на различна храна,
истите треба ефикасно да се исчистат помеѓу двата
утовари за да се избегне загадување.
(6) Храната во транспортните средства и/или контејнерите за транспорт на храна треба да се поставени
и заштитени на начин со кој се намалува ризикот од загадување.
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(7) Кога е потребно, садовите во транспортните
средства и/или контејнерите за транспорт на храна треба да се во состојба да ја одржуваат соодветната температура на храната и да овозможуваат мониторинг на
температурата.
Член 15
(1) Сите предмети, уреди и опрема со кои храната
доаѓа во контакт треба:
1) ефикасно да се чистат и, кога тоа е потребно, да
се дезинфицираат. Чистењето и дезинфекцијата треба
да се врши доволно често за да се избегне ризик од загадување;
2) да се конструирани, направени од соодветни материјали и да се одржуваат во исправна состојба и во соодветни услови за да се намали ризикот од загадување;
3) да се конструирани, направени од соодветни материјали и да се одржуваат во исправна состојба и во
соодветни услови на начин кој овозможува лесно чистење и дезинфицирање, освен котејнерите и пакувањата за еднократна употреба; и
4) да се поставени на начин со кој се овозможува
соодветно чистење на опремата и околината.
(2) Кога тоа е потребно, опремата треба да е поврзана со соодветна контролна направа за да се гарантира
исполнување на целите на овај правилник.
(3) Кога се употребуваат хемиски додатоци за спречување на р’ѓосување на опремата и контејнерите,
истите се употребуваат во согласност со добрата производна и добрата хигиенска пракса.
Член 16
(1) Отпадоците од храна, нус производите кои не се
јадат и останатите отпадоци, треба да се отстранат од
просториите во кои се држи храната во најкус можен
рок за да се оневозможи нивно насобирање.
(2) Отпадоците од храна, нус производите кои не се
јадат и останатите отпадоци се отстрануваат во затворени контејнери, освен кога операторите со храна може
да демонстрираат пред Агенцијата, дека други видови
на контејнери или системи за евакуација се соодветни.
Овие контејнери треба да се соодветно конструирани,
да се чуваат во добри услови, лесно да се чистат и, кога
тоа е потребно, да се дезинфицираат.
(3) Складирањето и одстранувањето на отпадоците
од храна, нус производите кои не се јадат и останатите
отпадоци се врши под утврдени процедури. Складиштата за отпадоци треба да се дизајнирани и управувани на начин кој им овозможува да се држат чисти, но и
да оневозможат влез на животни и штетници.
(4) Отпадот треба да нештетно да се отстрани на начин кој овозможува заштита на животната средина и не
претставува директен или индиректен извор на загадување во согласност со националното законодавство од
областа.
Член 17
(1) Операторите со храна треба да обезбедат соодветно снабдување со вода за пиење која се користи за
да обезбеди дека храната не е загадена.
(2) Чиста вода може да се употребува со сите производи од риба.
(3) Чиста морска вода може да се употребува со живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски
гастроподи; чиста вода исто така може да се употребува за надворешно миење.
(4) Кога се употребува чиста вода, треба да се обезбедат соодветни простории и постапки за снабдување
со чиста вода, за да се обезбеди дека истата не е извор
на загадување.
(5) Кога се употребува вода која не е за пиење, како
на пример вода која се употребува за контрола на пожари, производство на пареа, ладење и слично, истата
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треба да циркулира во одреден идентификуван и обележан систем. Оваа вода не треба да е поврзана со системот за водата за пиење, ниту пак да е поврзана со одлив во системот за водата за пиење.
(6) Рециклираната вода, употребена во преработката или како состојка, не треба да претставува ризик од
загадување и треба да има ист стандард како водата за
пиење, освен доколку и докажат на Агенцијата дека
квалитетот на водата не може да влијае врз храната како готов производ.
(7) Мразот кој доаѓа во допир со храната или кој
може да ја загади храната, е од вода за пиење или кога
се употребува за ладење на цели производи од риба, е
од чиста вода. Истиот се прави, ракува и чува во услови кои го заштитуваат од загадување.
(8) Пареата, која директно доаѓа во допир со храната, не треба да содржи супстанции кои претставуваат
ризик за здравјето на луѓето или може да ја загадат
храната.
(9) Кога храната термички се третира во херметички затворени контејнери, треба да се обезбеди дека водата употребена за ладење на контејнерите по термичкиот третманот не е извор на загадување на храната.
Член 18
(1) Секое лице, кое ракува со храна треба да одржува висок степен на лична хигиена и да носи соодветна, чиста работна облека и кога тоа е потребно и заштитна облека.
(2) Лице заболено или носител на болест која може
да се пренесе преку храната, или лице со инфицирани
рани, инфекции на кожата, гнојници и диареа, не смее
да ракува со храна, ниту пак да има пристап во просторот во која се ракува со храната, за да се избегне било
какво директно или индиректно загадување. Секое лице вработено во бизнис со храна и кое доаѓа во допир
со храната, веднаш треба да го извести операторот со
храна за симптомите или појавата на болеста.
Член 19
(1) Операторот со храна не треба да прифаќа суровини или состојки, освен живи животни, ниту пак друг
материјал употребен во преработените производи, доколку се знае или реално се очекува истите да бидат загадени со паразити, патогени организми или токсични,
разградени или страни супстанции, до тој степен што
дури и по хигиенска примена на вообичаените постапки за сортирање и/или производство или преработка од
страна на операторот со храна, крајниот производ би
бил несоодветен за исхрана на луѓето.
(2) Суровините или состојките кои се складираат во
бизнисот со храна, се чуваат во соодветни услови дизајнирани на начин кој ќе оневозможи штетно разградување на храната и заштита од загадување.
(3) Во сите фази на производство, преработка и дистрибуција, храната се заштитува од загадување кое
може да се пренесе врз храната и да ја направи несоодветна за исхрана на луѓето, штетна за здравјето или загадена до степен така што е нереално да се очекува
истата да се конзумира во таква состојба.
(4) Соодветни постапки се воведуваат за контрола
на штетниците, за спречување на пристап за домашните животни до местата каде што храната се приготвува,
ракува или складира или каде што Агенцијата го дозволува тоа во специјални случаи, за да спречи таквиот
пристап да резултира со загадување.
(5) Суровините, состојките, полупроизводите и
крајните производи, кои лесно може да ја поддржат
размножувањето на патогени микроорганизми или создавање на токсини, не се чуваат на температура која
може да резултира со ризик по здравјето на луѓето.
Студениот синѓир на одржување на храната не смее да
се прекинува. Сепак, дозволени се ограничени периоди
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на прекинување на студениот синѓир за да се применат
практичните постапки при ракувањето во тек на подготовката, превозот, складирањето, изложувањето и служењето на храната, доколку тоа не претставува ризик
по здравјето на луѓето. Операторите со храна во производство, ракување, пакување на преработени производи треба да имаат соодветни простории, доволно големи за одделно складирање на суровините и преработените материјали и доволно големи ладилници за нивно
складирање.
(6) Кога храната треба да се чува или служи разладена, истата треба да се олади во најкус можен рок по
фазата на термичка обработка или крајната фаза на
преработка, доколку не се применува термички процес
до степен до кој истата не претставува ризик по здравјето на луѓето.
(7) Одмрзнувањето на храната треба да се прави на
начин со кој се намалува ризикот од раст на патогени
микроорганизми или создавање на токсини во храната.
Во текот на одмрзнувањето, храната се одмрзнува на
температури кои нема да предизвика ризик по здравјето на луѓето. Во случај, кога течноста од процесот на
одмрзнување може да претставува ризик за здравјето
на луѓето, истата треба соодветно да се дренира. По одмрзнувањето, со храната се ракува на таков начин со
кој се намалува ризикот од раст на патогени микроорганизми или создавање на токсини.
(8) Опасните и/или супстанции кои не се јадат,
вклучувајќи ја и храната за животни, треба да се соодветно означени и да се складираат одделно и во обезбедени садови.
Член 20
(1) Материјалот кој се употребува за завиткување и
пакување на храната не треба да биде извор на загадување.
(2) Материјалот за завиткување на храната треба да
се чува на таков начин што не е изложен на ризик од
загадување.
(3) Операциите за завиткување или пакување на
храната треба да се вршат на начин со кој се избегнува
загадување на производите. Во случаи на конзерви или
тегли, истите треба да се чисти и неоштетени.
(4) Материјалот за завиткување и пакување на храната кој повторно се употребува за завиткување и пакување на храна, треба лесно да се чисти и, кога тоа е потребно, да се дезинфицира.
Член 21
За храната која се пушта на пазарот во херметички
затворени контејнери се применува следното:
1) Секој процес со термички третман што се применува врз непреработени производи или за понатамошна
преработка на преработен производ:
а) треба да ја зголеми температурата на секој дел од
третираниот производ до одредена температура за
одреден временски период, и
б) треба да го спречи загадувањето на производот
во текот на процесот;
2) Треба да обезбеди дека процесот кој се применува ги постигнува посакуваните цели, при што операторите со храна, редовно ги проверуваат основните релевантни параметри (особено температурата, притисокот,
запечатувањето и микробилогијата), вклучувајќи употреба и на автоматски направи;
3) Процесот кој се применува треба да е во согласност со меѓународно прифатените стандарди (на пример, пастеризација, ултрависока температура или стерилизација).
Член 22
Операторите со храна треба да обезбедат дека:
1) лицата кои ракуваат со храната се надгледуваат и
имаат добиено инструкции и/или обука за прашања поврзани со хигиена на храната во однос на нивните работни задачи;
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2) лицата одговорни за развој и одржување на постапките засновани врз НАССР принципите и операциите од релевантните упатства, минале низ соодветна
обука за примена на HACCP принципите, и
3) се почитуваат сите барања од Законот за безбедност на храната кои се однесуваат на програмите за
обука на лицата кои работат во одредени прехранбени
сектори.
Глава 4
Завршни одредби
Член 23
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за санитарно хигиенски услови за производство на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/06 и 35/09).
Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 16-153/2
12 јануари 2012 година
Директор,
Скопје
Дејан Рунтевски, с.р.
____________
426.
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство во согласност со министерот
за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА ДОДАТОЦИТЕ НА ИСХРАНА (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана.
Член 2
Одредбите од овој правилник не се применуваат на
медицинските производи за човекова употреба утврдени со Законот за лекови и медицинските помагала(1*).
Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. „Додатоци на исхрана” се прехранбени производи чија цел е да ја дополнуваат нормалната исхрана и
кои се концентрирани извори на нутриенси или други
супстанции со нутритивен или физиолошки ефект, сами или во комбинација, пуштени во промет во дозирана форма во вид на капсули, пастили, таблети и други
слични форми, кеси со прашкаста супстанца, ампули
со течност и други слични форми на течни или прашкасти супстанции дизајнирани да можат да бидат употребени во мали мерливи единечни количини.
2. „Нутриенси или хранливи материи” се витамините и минералите.
3. „Други супстанции со нутритивен или физиолошки ефект“ се супстанции кои припаѓаат на една од
следните категории:
1. Амино киселини;
2. Ензими;
3. Пребиотици и пробиотици;
4. Mасни киселини;
5. Билки/печурки/ алги и
6. Разновидни биоактивни супстанции.
∗
Со овој правилник се врши усогласување на Директивата
2002/46/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 10 јуни 2002
за додатоци на исхраната (CELEX број 32002L0046)
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Член 4
Додатоците на исхрана можат да бидат ставени во
промет само ако се во согласност со одредбите на овој
правилник.
Додатоците на исхрана треба да се ставаат во промет и да се дистрибуираат до крајниот потрошувач само како предпакуван прехранбен производ.
Член 5
Само витамините и минералите дадени во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник, во хемиските
форми дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој
правилник, можат да се употребуваат во производство
на додатоци на исхрана.
За супстанциите од Прилог 2 на овој правилник се
применуваат критериумите за чистота на супстанциите
во согласност со прописите за безбедност на храната.
За супстанциите дадени во Прилог 2 на овој правилник, за кои критериумите за чистота не се наведени
во прописите за безбедност на храната до донесувањето на тие спецификации ќе се применуваат општоприфатените критериуми за чистота препорачани од меѓународните тела.
Во производство на додатоци на исхрана може да
се употребуваат и супстанции со нутритивен или физиолошки ефект кои припаѓаат на една од категориите
дадени во член 3 точка 3 од овој правилник, а се наведени во Листите на дозволени супстанции кои можат
да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, објавени на веб страната на Агенцијата за
храна и ветеринарство.
Во производство на додатоци на исхрана не може
да се употребуваат супстанции кои припаѓаат на една
од категориите дадени во член 3 точка 3 од овој правилник, а се наведени во Листите на забранети супстанции кои не можат да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна објавени на веб
страната на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 6
Максималните количини на витамини и минерали
присутни во додатоците на исхрана, како дневна доза
за консумирање препорачана од страна на производителот, се утврдуваат земајќи ги предвид:
(а) највисоките безбедни нивоа на витамини и минерали утврдени со научната проценка на ризикот заснована на општо прифатени научни податоци, при тоа
земајќи ги предвид, каде што е соодветно, различните
степени на чувствителност на различни групи потрошувачи и
(б) внесот на витамини и минерали од други извори
на исхрана.
Кога се утврдува максималната количина на витамини и минерали од ставот 1 на овој член, треба да се
земат во предвид и препорачаните референтни вредности за дневно внесување на витамини и минерали на
населението, дадени во Прилог 3, Табела 1 кој е составен дел на овој правилник.
За да се обезбеди дека количината на витамини и
минерали присутна во додатоците на исхрана е значителна, треба соодветно да се одредат минимални количини за дневно внесување, препорачани од производителот.
Минималните и максималните количини на витамини и минерали од ставовите 1, 2 и 3 на овој член треба
да бидат во согласност со вредностите дадени во Прилог 3 на овој правилник.
Член 7
Додатоците на исхрана се означуваат согласно овој
правилник и во согласност со прописите за означување
на храната.
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При означувањето, презентацијата и рекламирањето на додатоците на исхрана не треба да им се припишува својство на превенција, третман или лекување на
одредени заболувања кај луѓето, или да се упатува на
такви својства.
Без да е во спротивност со посебните барања пропишани во Правилникот за начинот на означување на
храната(2*), означувањето на додатоците на исхрана
треба да ги содржи и следните податоци:
- имињата на категориите на нутриенсите или супстанциите кои го карактеризираат производот или укажувањето на природата на тие нутриенси или супстанции;
- дозата на производот препорачана за дневно внесување;
- предупредувањето да не се надминува препорачаната дневна доза;
- известувањето дека додатоците на исхрана не треба да се користат како замена за разновидна исхрана и
- известувањето дека производот треба да се чува
надвор од дофат на деца.
Член 8
Означувањето, презентацијата и рекламирањето на
додатоците на исхрана не треба да содржи било каква
порака која изјавува или наведува дека балансирана и
разновидна исхрана не може да обезбеди соодветна количина на хранливи состојки.
Член 9
Количината на нутриенси или супстанции кои имаат нутритивен или физиолошки ефект присутна во додатоците на исхрана, треба да биде наведена во означувањето во нумеричка форма. Мерните единици кои се
користат за означување на витамините и минералите во
додатоците на исхрана се наведени во Прилог 1 на овој
правилник.
Количината на нутриенси или други декларирани
супстанции на означувањето, треба да се однесува за
порција производ препорачана за дневна консумација.
Информациите за витамини и минерали треба да
бидат изразени и како процент од референтните вредности за препорачан дневен внес наведени во Прилог 3
Табела 1 на овој правилник.
Член 10
Означените вредности на витамини и минерали од
член 9 ставови 1 и 2 на овој правилник, треба да бидат
просечни вредности засновани на анализите на производот извршени од страна на производителот.
Процентот од референтните вредности на витамини
и минерали од член 9 став 3 на овој правилник, може
да биде прикажан и во графичка форма.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за посебните барања за
составот и означувањето на додатоците на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/07).
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-211/1
12 јануари .2012 година
Скопје

Бр. 02-6483/1
26 декември 2011 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Директор на Агенција за
храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.
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