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Член 6 27. Членот 24 се менува и гласи: Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија, издаваат 

�Земјоделското земјиште во сопственост на држава-
та се дава во закуп, по пат на јавен оглас. 
Огласот од ставот 1 на овој член се објавува во нај-

малку еден од дневните весници што се издаваат во Ре-
публика Македонија и ги содржи следниве податоци за 
земјиштето: 

а 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  - површина (ха) што се дава под закуп; 

ЗЕМЈОДЕЛСКОTO ЗЕМЈИШТЕ - катастарски податоци содржани во имотниот, од-
носно поседовниот лист;  

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за земјоделското земјиште, - службености и други товари на земјиштето; 

- времетраење на закупот; што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 јануари 2004 година. - состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура 

или не);  
   Бр. 07-93/1                             Претседател - понуда и програма за користење на земјиштето и  

12 јануари 2004 година         на Република Македонија, - рок за поднесување на понудите. 
       Скопје                       Борис Трајковски, с.р.  Програмата од ставот 2 алинеја 6 на овој член 

задолжително треба да содржи: целта на користењето 
на земјоделското земјиште, техничко-технолошка 
опременост на понудувачот за обработка на земјиште-
то, економска оправданост, можност за нови вработу-
вања, располагање со земјоделско земјиште во сопстве-
ност или под закуп, годишна закупнина по ха и друго. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
Како најповолна понуда се смета онаа понуда која 

со Програмата од ставот 2 алинеја 6 на овој член се по-
нудуваат подобри услови за користење на земјоделско-
то земјиште во сопственост на државата. 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ  
Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 25/98 и 18/99), во 
членот 4 став 1 по зборовите: �даночна политика�, се 
додаваат зборовите: �како и неговото користење, рас-
полагање и управување�. 

Постапката за издавање на земјоделското земјиште 
под закуп ја спроведува комисија формирана од Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 Земјоделското земјиште во сопственост на држава-
та кое нема корисник, пред да се даде на користење со 
концесија, под закуп и плодоуживање, министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство може да го 
даде во краткорочен закуп до една економска година со 
непосредна спогодба. 

Член 2 
Во членот 7 зборовите: �а кое не подлежи на дена-

ционализација� се бришат.  
Член 3 

Во членот 8 по зборот �одржуваат� се додаваат збо-
ровите: �и користат�. Земјоделското земјиште во сопственост на држава-

та за потребите на научни или образовни институции, 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво може да го дава во закуп со непосредна спогодба.� 

 
Член 4 

Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи: 
�Со цел земјоделското земјиште во сопственост на 

државата да се: окрупни, оневозможи уситнување, ели-
минира постоечката уситнетост, користи рационално и 
се применат ефикасни агротехнички, агромелиоратив-
ни и хидромелиоративни мерки, во случај на продажба, 
размена, давање под закуп или концесија, право на пр-
венство имаат: 

 
Член 7 

По членот 24 се додаваат пет нови члена 24-а, 24-б, 
24-в, 24-г и 24-д, кои гласат: 

�Член 24-а 
Постапката за издавање на земјоделско земјиште 

под закуп може да се спроведе иако во неа земал учес-
тво и само еден понудувач. 

- сопственикот, сосопственикот или заедничкиот 
сопственик, соседи на парцелата што се нуди на про-
дажба или во размена и 

- закупците или концесионерите на соседното зем-
јиште, што се граничи со земјиштето кое се дава под 
закуп или концесија, под услов на истоветност на пра-
вот  што се нуди, со она што се поседува.� 

Член 24-б 
Ако на огласот од членот 24 на овој закон не се јави 

понудувач или не биде прифатена ниедна од понудите, 
се распишува нов оглас по истата постапка. о 

Член 5 Член 24-в Во членот 23 став 1 точката на крајот од реченицата 
се брише и се додаваат зборовите: �во пропишаната по-
стапка со овој закон, под услов земјоделството или 
примарната преработка на земјоделски производи да 
им е основна дејност�. 

Ако и при повторувањето на постапката од членот 
24-б на овој закон не се јави понудувач или не биде 
прифатена најповолна понуда, земјоделското земјиште 
се дава под закуп со непосредна спогодба. 
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Член 24-г 
За текот на отворањето на понудите и констатира-

ните состојби пред и по отворањето на истите се прави 
записник кој го потпишуваат членовите на комисијата. 
По завршувањето на постапката од ставот 1 на овој 

член, комисијата во рок од 30 дена донесува одлука за 
најповолна понуда. 
Секој понудувач може да стави приговор на спрове-

дената постапка до Комисијата при Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 24-д 

Со понудувачот чија понуда е прифатена како нај-
поволна, министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство склучува договор. 
На договорот од ставот 1 на овој член соодветно се 

применуваат одредбите од Законот за облигационите 
односи.� 

 
Член 8 

Членот 26 се менува и гласи: 
�На договорот за закуп, концесија или плодоужива-

ње на земјоделско земјиште во сопственост на држава-
та, соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
облигационите односи.� 

 
Член 9 

Во членот 27 по зборот �Македонија�, зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 10 

Членот 30 се менува и гласи: 
�Корисникот е должен: 
- во користењето на земјоделското земјиште во 

сопственост на државата да се придржува на закон, 
прописи донесени врз основа на закон, како и на одред-
бите на договорот; 

- најдоцна до 30 мај во тековната година, до Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, да го достави сеидбениот план; 

- најдоцна до 30 мај во тековната година, до Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, да  достави доказ од надлежен орган дека ги пла-
тил даноците и другите јавни давачки кои произлегува-
ат од користењето на земјоделското земјиште во сопс-
твеност на државата, предмет на концесија и закуп и 

- материјално-финансовото работење да го води 
според одредбите на законот.� 

 
Член 11 

По членот 30 се додаваат два нови члена 30-а и 30-б, 
кои гласат: 

 
�Член 30-а 

Правото на користење на земјоделското земјиште 
во сопственост на државата престанува по сила на за-
кон или со раскин на договор. 

 
Член 30-б 

Правото на користење на земјоделското земјиште 
во сопственост на државата, престанува по сила на за-
кон, кога: 

- корисникот не ги платил даноците и другите јавни 
давачки кои произлегуваат од користењето на земјо-
делското земјиште во сопственост на државата, пред-
мет на концесија и закуп и 

- со правосилно решение за денационализација зем-
јоделското земјиште во сопственост на државата се 
врати во сопственост на поранешните сопственици, во 
обем според решението. 

На правните лица корисници на земјоделско земји-
ште во сопственост на државата, им престанува право-
то на користење на земјоделското земјиште во сопстве-
ност на државата по сила на закон и кога над нив е 
отворена стечајна или ликвидациона постапка, со де-
нот на правосилноста на решението за отворање на по-
стапката. 
Основниот суд, кој ја води стечајната   или ликви-

дационата постапка, во случаите од ставот 2 на овој 
член, по службена должност ќе донесе решение за пре-
станок на правото на користење на земјоделското зем-
јиште во сопственост на државата на правното лице и 
враќање на истото во владение на државата.� 

 
Член 12 

Во членот 43 став 2 зборовите: �Републички инспе-
кторат за земјоделство�, се заменуваат со зборовите: 
�Државен инспекторат за земјоделство�. 

 
Член 13 

Во членот 44 став 1 по алинеја 6 се додаваат три но-
ви алинеи 7, 8 и 9, кои гласат: 

� - дали корисниците на земјоделското земјиште во 
сопственост на државата постапуваат во согласност со 
овој закон, други закони и прописи донесени врз осно-
ва на закон, што се однесуваат на земјоделското земји-
ште во сопственост на државата; 

- исполнувањето на обврските на корисниците сог-
ласно со членот 30-б став 1 алинеја 1 и 

- извршувањето на договорите за закуп, концесија и 
плодоуживање.� 
Алинејата 7 станува алинеја 10. 
 

Член 14 
Во членот 45 по ставот 2, се додаваат четири нови 

става 3, 4, 5 и 6, кои гласат: 
� Кога инспекторот ќе утврди дека од корисникот 

на земјоделското земјиште во сопственост на државата 
се повредени обврските утврдени во договорот, за тоа 
ќе го извести министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, со доставување на примерок од запис-
никот, заради констатирање на: 

- престанок на правото на користење на земјодел-
ското земјиште во сопственост на државата или  

- раскин на договорот за закуп или концесија. 
Ако министерот утврди дека постојат услови за 

престанок на правото на користење на земјоделското 
земјиште во сопственост на државата или за раскин на 
договорот, писмено го известува корисникот, доставу-
вајќи му примерок од записникот и повикувајќи го во 
рок од три дена од денот на приемот на известувањето, 
писмено да се изјасни по наодот на инспекторот и да 
даде свое мислење дали смета дека се, или не се испол-
нети условите за престанок на правото или раскин на 
договорот. 
По истекот на рокот од ставот 4 на овој член или по 

добивање на писменото известување од корисникот, 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво може да донесе решение со кое го: 

- утврдува престанокот на правото на користење по 
сила на закон; 

- го раскинува договорот за закуп или концесија и 
- го определува рокот во кој земјиштето ќе се пре-

даде  во владение на државата. 
Против решението од ставот 5 на овој член, може 

да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на 
приемот на решението, до Комисијата на Владата на 
Република Македонија, за решавање во втор степен.� 
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Член 15 
Членовите 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59 се бришат. 
 

Член 16 
Корисниците на земјоделското земјиште во сопс-

твеност на државата се должни во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, до министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, да 
достават писмен преглед на издвоените површини на 
земјоделско земјиште во сопственост на државата со 
бонитетот на земјиштето кое го имаат на користење и 
пропорционалноста од членот 51 став 3 од Законот за 
земјоделското земјиште (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 25/98 и 18/99). 
По добивање на прегледот од ставот 1 на овој член, 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво,  може да донесе решение со кое заради: 

- неизвршување на отстапувањето по ставот 1 на 
овој член или 

- непочитување на пропорционалноста од членот 51 
став 3 на  Законот за земјоделското земјиште (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 25/98 и 
18/99), ќе утврди и ќе одземе дополнителни површини 
на земјоделското земјиште во сопственост на државата 
од корисникот. 

 
Член 17 

Правните лица кои користат земјоделско земјиште 
во сопственост на државата, а не постапиле согласно со 
членот 62 од Законот за земјоделското земјиште 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/98 
и 18/99), се должни во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон за промената да го изве-
стат Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 
Правните лица, кои не ќе постапат согласно со ста-

вот 1 на овој член, а користат земјоделско земјиште во 
сопственост на државата без склучен договор, го губат 
правото на понатамошно користење. 

 
Член 18 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 

E LIGJIT PËR TOKËN BUJQËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tokën bujqësore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 25/98 dhe 18/99) në 
nenin 4, paragrafi 1, pas fjalëve: “politika tatimore”, 
shtohen fjalët: “si dhe shfrytëzimi, disponimi dhe 
administrimi i saj”. 

 
Neni 2 

Në nenin 7 fjalët: “dhe e cila nuk i nënshtrohet 
denacionalizimit” fshihen. 

 
Neni 3 

Në nenin 8 pas fjalës “mirëmbahen” shtohen fjalët: 
“dhe shfrytëzohen”. 

 
Neni 4 

Në nenin 14 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Me qëllim që toka bujqësore në pronësi të shtetit të: 

zmadhohet, pengohet përimtësimi, eliminohet përimtësimi 
ekzistues, shfrytëzohet racionalisht dhe të zbatohen masat 

efikase agroteknike, agromeliorative dhe hidromeliorative, 
në rast të shitjes, këmbimit, dhënies me qira ose koncesion, 
përparësi kanë: 

- pronari, bashkëpronari ose pronari i përbashkët, fqinj 
i ngastrës që ofrohet për shitje ose për këmbim, dhe  

- qiradhënësit ose koncesionerët e tokës fqinje që 
kufizohet me tokën që jepet me qira ose koncesion, me 
kusht që e drejta që ofrohet të jetë e njëjtë me atë që 
posedohet. 

 
Neni 5 

Në nenin 23 paragrafi 1, pika në fund të fjalisë fshihet 
dhe shtohen fjalët: “në procedurën e rregulluar me këtë 
ligj, me kusht që bujqësia ose përpunimi primar i 
produkteve bujqësore të jetë veprimtari themelore”. 

 
Neni 6 

Neni 24 ndryshon si vijon: 
“Toka bujqësore në pronësi të shtetit jepet me qira, 

përmes shpalljes publike. 
Shpallja nga paragrafi 1 e këtij neni publikohet në së 

paku njërën nga gazetat ditore që botohen në Republikën e 
Maqedonisë dhe i përmban këto të dhëna për tokën: 

- sipërfaqja (ha) që jepet me qira; 
- të dhënat kadastrale që përfshihen në listën pronësore, 

përkatësisht poseduese; 
- elementet zyrtare dhe ngarkesa të tjera të tokës; 
- kohëzgjatjen e qirasë; 
- gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulturë ose jo); 
- ofertën dhe programin për shfrytëzimin e tokës, dhe 
- afatin për paraqitjen e ofertave. 
Programi nga paragrafi 2 alineja 6 e këtij neni, 

obligativisht duhet të përmbajë: qëllimin e shfrytëzimit të 
tokës bujqësore, pajishmërinë tekniko-teknologjike të 
ofertuesit për përpunimin e tokës, arsyeshmërinë 
ekonomike, mundësinë për punësime të reja, të disponuarit 
me tokën bujqësore në pronësi ose me qira, qiranë vjetore 
sipas hektarëve, etj. 

Si ofertë më e volitshme konsiderohet ajo ofertë, e cila 
me programin nga paragrafi 2 alineja 6 e këtij neni ofron 
kushte më të mira për shfrytëzimin e tokës bujqësore në 
pronësi të shtetit. 

Procedurën për dhënien e tokës bujqësore me qira e 
zbaton komisioni i formuar nga Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

Tokën bujqësore në pronësi të shtetit, e cila nuk ka 
shfrytëzues, para se të jepet për shfrytëzim me koncesion, 
me qira dhe për frytin e saj, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ekonomisë së Ujërave mund ta japë me qira 
afatshkurtër deri në një vit ekonomik me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë. 

Tokën bujqësore në pronësi të shtetit, për nevoja të 
institucioneve shkencore ose arsimore, ministri i Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund ta japë me qira, 
me marrëveshje të drejtpërdrejtë.” 

 
Neni 7 

Pas nenit 24 shtohen pesë nene të reja: 24-a, 24-b, 24-v, 
24-g dhe 24-d, si vijon: 

 
“Neni 24-a 

Procedura për dhënien e tokës bujqësore me qira mund 
të zbatohet, edhe pse në të ka marrë pjesë vetëm një 
ofertues.  

Neni 24-b 
Nëse në shpalljen nga neni 24 të këtij ligji nuk paraqitet 

ofertues, ose nuk pranohet asnjë nga ofertat, publikohet 
shpallje e re, me procedurë të njëjtë.  

 
Neni 24-v 

Nëse edhe gjatë përsëritjes të procedurës nga neni 24-b 
të këtij ligji nuk lajmërohet ofertues ose nuk pranohet 
oferta më e volitshme, toka bujqësore jepet me qira me 
marrëveshje të drejtpërdrejtë. 
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Neni 24-g 
Për rrjedhën e hapjes së ofertave dhe gjendjet e 

konstatuara, para dhe pas hapjes të të njëjtave hartohet 
procesverbal të cilin e nënshkruajnë anëtarët e komisionit. 

Pas përfundimit të procedurës nga paragrafi 1 i këtij 
neni, komisioni në afat prej 30 ditësh merr vendim për 
ofertën më të volitshme. 

Çdo ofertues mund të kundërshtojë procedurën e 
zbatuar te komisioni i Qeverisë të Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni 24-d 

Me ofertuesin, oferta e të cilit është pranuar si më e 
volitshme, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë 
së Ujërave lidh marrëveshje. 

Në marrëveshjen nga paragrafi 1 të këtij neni, në 
mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për 
marrëdhëniet obligative. 

 
Neni 8 

Neni 26 ndryshon si vijon: 
“Në marrëveshjen për qira, koncesion ose shfrytëzimin 

e frytit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në mënyrë 
përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet 
obligative”. 

 
Neni 9 

Në nenin 27, pas fjalës “Maqedonia”, fjalët deri në 
fund të fjalisë fshihen. 

 
Neni 10 

Neni 30 ndryshon si vijon: 
“Shfrytëzuesi është i obliguar: 
- në shfrytëzimin e tokës bujqësore në pronësi të shtetit 

t’u përmbahet ligjit, dispozitave të miratuara në bazë të 
ligjit si dhe dispozitave të marrëveshjes; 

- më së voni deri më 30 maj të vitit vijues, Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, t’ia 
dorëzojë planin e mbjelljes; 

- më së voni deri më 30 maj të vitit vijues, Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, t’i 
paraqesë dëshmi nga organi kompetent se i ka paguar 
tatimet dhe shpenzimet tjera publike, që dalin nga 
shfrytëzimi i tokës bujqësore në pronësi të shtetit, lëndë e 
koncesionit dhe qirasë, dhe 

- punën materiale – financiare ta udhëheq sipas 
dispozitave të ligjit. 

 
Neni 11 

Pas nenit 30 shtohen dy nene të reja 30-a dhe 30-b, si 
vijojnë: 

 
“Neni 30-a 

E drejta e shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të 
shtetit pushon sipas fuqisë ligjore ose me prishjen e 
marrëveshjes. 

 
Neni 30-b 

E drejta e shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të 
shtetit pushon sipas fuqisë ligjore, kur: 

- shfrytëzuesi nuk i ka paguar tatimet dhe shpenzimet 
tjera publike që dalin nga shfrytëzimi i tokës bujqësore në 
pronësi të shtetit, lëndë e koncesionit dhe qirasë, dhe 

- me Vendim të plotfuqishëm për denacionalizim toka 
bujqësore në pronësi të shtetit, kthehet në pronësi të ish-
pronarëve, në vëllimin sipas Vendimit. 

Personave juridik, shfrytëzues të tokës bujqësore në 
pronësi të shtetit, u pushon e drejta e shfrytëzimit të tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit në bazë të fuqisë ligjore, 
edhe kur  mbi to është hapur procedurë falimentuese ose 
likuiduese, me ditën e plotfuqishmërisë së Vendimit për 
hapjen e procedurës. 

Gjyqi themelor, i cili e udhëheq procedurën 
falimentuese, përkatësisht likuiduese, në rastet nga 
paragrafi 2 i këtij neni, sipas detyrës zyrtare do të marrë 
Vendim  për pushimin e së drejtës të shfrytëzimit të tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit të personit juridik dhe 
kthimin e së njëjtës nën sundim të shtetit. 

 
Neni 12 

Në nenin 43 paragrafi 2, fjalët: “Inspektorati 
Republikan i Bujqësisë”, zëvendësohen me  fjalët: 
“Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë”. 

 
Neni 13 

Në  nenin 44 paragrafi 1 pas alinesë 6 shtohen tri aline 
të reja 7, 8 dhe 9 si vijojnë: 

“ - a veprojnë shfrytëzuesit e tokës bujqësore në pajtim 
me këtë ligj në pronësi të shtetit, ligjet dhe rregullativat e 
tjera të nxjerrura në bazë të ligjit, që  kanë të bëjnë  me 
tokën bujqësore në pronësi të shtetit; 

- përmbushja e obligimeve të shfrytëzuesve në pajtim 
me nenin 30-b paragrafi 1 alineja 1, dhe 

- zbatimi i marrëveshjeve për qira, koncesion dhe 
marrjen e frytit” 

Alineja  7 bëhet aline 10 . 
 

Neni 14 
Në nenin 45, pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të 

rinj 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë: 
“Kur inspektori do të konstatojë se nga shfrytëzuesit e 

tokës bujqësore në pronësi të shtetit janë shkelur obligimet 
sipas marrëveshjes, për këtë do ta  njoftojë ministrin e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me 
dorëzimin e një ekzemplari nga procesverbali, për shkak të 
konstatimit të: 

- pushimit  të së drejtës të shfrytëzimit të tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit, ose  

- prishjes së marrëveshjes për qira ose koncesion. 
Nëse ministri konstaton se ekzistojnë kushte për 

pushimin e së drejtës  të shfrytëzimit të tokës bujqësore në 
pronësi të shtetit ose për prishjen e marrëveshjes, me 
shkrim e njofton shfrytëzuesin, duke i dorëzuar një 
ekzemplar nga procesverbali dhe duke e ftuar që brenda 3 
ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, të deklarohet me 
shkrim lidhur me konstatimin e inspektorit dhe të japë 
mendimin e vetë, se a janë  përmbushur  apo jo kushtet për 
pushimin e së drejtës ose prishjen e marrëveshjes. 

Pas skadimit të afatit nga paragrafi 4 i  këtij neni ose 
pas marrjes së njoftimit me shkrim nga ana e shfrytëzuesit, 
ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave 
mund të marrë Vendim me të cilin e: 

- konstaton pushimin e së drejtës të shfrytëzimit sipas 
fuqisë ligjore; 

- prish marrëveshjen për koncesion ose qira, dhe  
- e cakton afatin,  brenda të cilit toka do të dorëzohet  

nën sundimin e shtetit.  
Kundër Vendimit nga paragrafi 5 i këtij neni, mund t’i 

paraqitet ankesë në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të 
Vendimit, Komisionit qeveritar të Republikës së 
Maqedonisë, për vendosje në shkallën e dytë”. 

 
Neni 15 

Nenet 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dhe 59 fshihen. 
  

Neni 16 
Shfrytëzuesit e tokës bujqësore në pronësi të shtetit 

janë të obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave t’i dorëzojnë raport me shkrim për 
sipërfaqet e ndara të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, 
me bonitetin e tokës të cilën e kanë në shfrytëzim dhe 
proporcionalitetin nga neni 51 paragrafi 3 të Ligjit  për 
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tokën bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 25/98 dhe 18/99). 

Pas marrjes  së raportit nga paragrafi 1 i këtij neni,  
ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, 
mund të marrë Vendim me të cilin për shkak të: 

- mosrealizimit  të shmangies nga paragrafi 1 i këtij 
neni, ose 

- mosrespektimit të proporcionalitetit nga neni 51 
paragrafi 3 të Ligjit për tokën bujqësore (“Gazeta  Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 25/98 dhe 18/99), do 
të konstatojë dhe do të marrë sipërfaqe plotësuese të tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit nga shfrytëzuesi. 

 
Neni 17 

Personat juridik, të cilët shfrytëzojnë tokë bujqësore në 
pronësi të shtetit, e që nuk kanë vepruar në pajtim me 
nenin 62 të Ligjit për tokën bujqësore (“Gazeta  Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 25/98 dhe 18/99), 
lidhur me ndryshimin,  janë të obliguar që në afat prej 30 
ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji ta njoftojnë Ministrinë  
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

Personat juridik, të cilët nuk do të veprojnë në  pajtim 
me paragrafin 1 të këtij neni, ndërsa shfrytëzojnë tokë 
bujqësore në pronësi të shtetit, pa marrëveshje të lidhur, e 
humbin të drejtën e shfrytëzimit të mëtejshëm. 

 
Neni 18 

Ky  ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes  në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
28. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 14 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За судии на Уставниот суд на Република Македо-

нија се избираат: 
- Вера Маркова, судија на Апелациониот суд - Скопје и  
- Махмут Јусуфи, дипломиран правник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-129/1                 Претседател  

13 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
29. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

 
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во 

Скопје, се разрешува Мирјана Немет, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-139/1                 Претседател  

13 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
30. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Дебар 

се разрешува Шехат Марку, поради исполнување усло-
ви за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-140/1                 Претседател  

13 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
31. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на Јав-

но претпријатие Македонска радио-телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 98/00), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 13 јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 
ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТ-   
ПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

 
I. Се разрешува од функцијата заменик на генерал-

ниот директор на Јавното претпријатие Македонска ра-
дио-телевизија Сами Фејзулаху. 

II. За заменик на генералниот директор на Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија се именува 
Ким Мехмети, координатор на Информативната алтер-
нативна мрежа за Јужен Балкан и главен и одговорен 
уредник за Македонија. 

III. Оваа одлука  влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-130/1                 Претседател  

13 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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32. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 60/02), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13 јануари 2004, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 78/02 и 92/02) во точката I 
под а) за претседател наместо: �Љупчо Јордановски� 
треба да стои: �Каме Петров� и под в) за членови: на-
место: �Каме Петров� треба да стои: �Цветле Јанеска�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-131/1                 Претседател  

13 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
33. 
Врз основа на член 11-s од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 
I. За претседател, членови и нивни заменици на Ко-

мисијата за решавање на жалби во областа на енергети-
ката се именуваат: 
а) за претседател 
- Ристо Миновски, редовен професор на Електро-

техничкиот факултет во Скопје,  
б) за заменик на претседателот 
- Јован Димитриев, дипл. електроинженер од Него-

тино,  
в) за членови: 
- Назим Џемаили, дипл. економист од с. Ваксинце-

Кумановско и  
- Атанаско Тунески, вонреден професор на Машин-

скиот факултет во Скопје,  
г) за заменици на членовите:  
- Милица Ѓоргиева, дипл. правник од Скопје и 
- Ејуп Муртезани, дипл, електроинженер од Тетово. 
II. Мандатот на претседателот, членовите и нивните 

заменици на Комисијата за решавање на жалби во об-
ласта на енергетиката во првиот состав е: 

- за претседателот и неговиот заменик - пет години, 
- за првиот член и првиот заменик на член - четири 

години и 

- за вториот член и вториот заменик на член - три 
години. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-132/1                 Претседател  

13 јануари 2004 година     на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
34. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 2 од Одлуката за основање делега-
ција за соработка со Европскиот парламент (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 85/2002), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13 јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
СОРАБОТКА СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

 
I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот и членови на Делегацијата на Собрание-
то на Република Македонија за соработка со Европски-
от парламент (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 92/2002 и 51/2003), во точката I. под б) наме-
сто �Каролина Ристова� треба да стои �Благородна 
Мингова-Крепиева� и под в) наместо �1. Љупчо Јорда-
новски� треба да стои �1. Наташа Биковска�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-133/1   Претседател 
13 јануари 2004 година      на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
35. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 5 од Одлуката за основање де-
легации, пратенички групи и други облици на оствару-
вање на меѓународна соработка на Собранието на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 85/2002), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ) 

 
I. Во Одлуката за утврдување на составот на Деле-

гацијата на Собранието на Република Македонија во 
Интерпарламентарната унија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 92/2002), во точката I. наме-
сто �м-р Никола Поповски� треба да стои �д-р Љупчо 
Јордановски� и во точката II. под 1. наместо �Наташа 
Биковска� треба да стои �Каролина Ристова�. 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-127/1   Претседател 
13 јануари 2004 година      на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
36. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 17 од Одлуката за основање 
делегации, пратенички групи и други облици на оства-
рување на меѓународна соработка на Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 85/2002), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА  

ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА 
 
1. Во Одлуката за основање на пратенички групи на  

Собранието на Република Македонија за билатерална 
парламентарна соработка (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 12/2003), во точките: 

�23. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Обедине-
тото кралство Велика Британија и Северна Ирска, под 
б) членови: наместо �Хазби Лика� треба да стои �Агим 
Џељиљи�; 

32. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Украина, 
под б) членови: наместо �Хазби Лика� треба да стои 
�Агим Џељиљи� и 

34. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Финска, под б) членови: наместо �Хазби Лика� треба 
да стои �Агим Џељиљи�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-126/1   Претседател 
13 јануари 2004 година      на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
37. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ  НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на 

претседателите, членови и нивни заменици на комисиите 
на Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 92/2002, 98/2002, 
37/2003, 39/2003 и 68/2003), во точките: 

�1) Комисија за уставни прашања под а) за претсе-
дател наместо �Никола Поповски� треба да стои �Љуп-
чо Јордановски� и под в) за членови: наместо �Цветле 
Јанеска� треба да стои �Ристе Бислимовски�; 

5) Комисија за надворешна политика под в) за чле-
нови: наместо �Ѓорѓи Спасов� треба да стои �Весна Бо-
розан�; 

5-а) Комисија за европски прашања, под в) за чле-
нови: наместо �Ѓорѓи Оровчанец� треба да стои �Сло-
бодан Чашуле�; 

6) Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот под в) за членови: наме-
сто �Каролина Ристова� треба да стои �Борис Кондар-
ко� и под г) за заменици на членовите: наместо �Борис 
Кондарко� треба да стои �Јордан Михајловски�; 

8) Комисија за финансирање и буџет под г) за заме-
ници на членовите: наместо �Драган Ѓорѓиев� треба да 
стои �Зоран Заев�; 

9) Комисија за економски прашања под в) за члено-
ви: наместо �Весна Борозан� треба да стои �Зоран За-
ев� и 

12) Комисија за образование, наука и спорт под г) 
за заменици на членовите: наместо �Хазби Лика� треба 
да стои �Агим Џељиљи�.� 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-125/1   Претседател 
13 јануари 2004 година      на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
38. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ 
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 

одбор на Јавната здравствена организација Републички 
завод за трансфузиологија - Скопје (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 16/2003), во точката 1 
наместо �Фета Абдулау, дипл. правник� треба да стои 
�Хисни Јакупи, дипломирал на Филозофскиот факул-
тет во Скопје�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-124/1   Претседател 
13 јануари 2004 година      на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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39. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-
ИМУНИТЕТНИ  ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на 
Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 83/2002), во точката 
I под в) за членови: наместо �Јанаќе Витановски� треба 
да стои �Зоран Заев�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-123/1   Претседател 
13 јануари 2004 година      на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
40. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 
4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
органите на државната власт во поглед на средствата 
во државната сопственост што тие ги користат и распо-
лагаат (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 

НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за пренесување на правото на користе-

ње на дел од недвижен имот - објект, бр. 23-4489/1 од 
13.10.2003 година (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 67/03), во членот 1, бројот 4.680 м2 се за-
менува со бројот 5.301,88 м2. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-5889/1      Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
41. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО- 

ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО 
 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

Радио-аматерскиот клуб �Никола Тесла� од Кочани, се 
преотстапува без надомест една кратко бранова радио-
станица ФТ-101 Е, со година на производство 1978 го-
дина, со сериски број 361701 (ном.број на книговодс-
твената ознака 003 е 3210-0000-0400-8). 

2. Примопредавањето на материјално-техничкото 
средство да се изврши помеѓу Министерството за од-
брана и Радио аматерскиот клуб �Никола Тесла� од Ко-
чани. 

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

 
        Бр. 23-5247/1      Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
42. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО 

 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

Радио-аматерскиот клуб �Дивна� од Берово, се преот-
стапува без надомест една кратко бранова радиостани-
ца ФТ-101, марка JAESU MUSEN, со сериски број 8J-
361717 (ном.број на книговодствената ознака 003 е 
3210-0000-0300-4). 

2. Примопредавањето на материјално-техничкото 
средство да се изврши помеѓу Министерството за од-
брана и Радио аматерскиот клуб �Дивна� од Берово. 

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

 
        Бр. 23-5246/1      Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
43. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО 

 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

Радио-аматерскиот клуб �Никола Тесла� од Куманово се 
преотстапува без надомест една кратко бранова радио-
станица ФТ-101 Е, марка JAESU-SSB-TRANSCEIVER, 
со сериски број 8J-361712 (ном.број на книговодствена-
та ознака 003 е 3210-0000-0160-3). 

2. Примопредавањето на материјално-техничкото 
средство да се изврши помеѓу Министерството за од-
брана и Радио аматерскиот клуб �Никола Тесла� од Ку-
маново. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 23-5245/1      Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
44. 
Врз основа на член 20, став 2 од Законот за поттик-

нување на развојот на стопански недоволно развиените 
подрачја (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАН-
СКИ  НЕДОВОЛНО  РАЗВИЕНИТЕ  ПОДРАЧЈА ВО 

2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија ја одобрува 

Програмата за реализација на задачите на Бирото за 
стопански недоволно развиените подрачја во 2004 го-
дина, бр. 07-1909/1 од 26.12.2003 година, донесена од 
Бирото за стопански недоволно развиените подрачја. 

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

 
Бр. 23-5888/1     Претседател на Владата 

12 јануари 2004 година        на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
45. 
Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување 

на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 2/94 и 39/99) и член 36, став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (�Служен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО ПЕРИОДОТ ОД 2003 ДО 2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стопански недовол-

но развиените подрачја во Република Македонија во 
периодот од 2003 до 2007 година (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 28/03) во Прилогот број 2 � 
Преглед на населените места кои се наоѓаат во подрач-
јата кои имаат статус на специфични подрачја во Ре-
публика Македонија, Општина Гевгелија, погранични, 
по редниот број 3 се додава нов реден број кој гласи: 

�4. Ново Коњско� 
Редниот број �4� станува реден број �5�. 
Општина Дебар, ридско-планински, по редниот 

број 2 се додава нов реден број кој гласи: 
�3. Долно Косоврасти� 
Општина Долнени, ридско-планински, по редниот 

број 7 се додава нов реден број кој гласи: 
�8. Рилево� 

Општина Лозово, изразито-неразвиени, по редниот 
број 2 се додава нов реден број кој гласи: 

�3. Аџиматово� 
Општина Ранковце, ридско-планински по редниот 

број 6 се додава нов реден број кој гласи: 
�7. Опила�. 
 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-5886/1     Претседател на Владата 

12 јануари 2004 година        на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
46. 
Врз основа на член 18 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97) и 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  ЗА 2004  ГОДИНА 

 
Член 1 

 Се донесува Енергетскиот биланс на Република 
Македонија за 2004 година.  

 
Член 2 

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

 
       Бр. 23-5883/1                     Претседател на Владата      
12 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
47. 
Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Централен 

регистар (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/01 и 49/03), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА    
ДОНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА 
 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за донесување на Финансискиот план 
на Централниот регистар на Република Македонија за 
2003 година, бр. 03-1767/2 од 12.11.2003 година, доне-
сена од Управниот одбор на Централниот регистар на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.10.2003 година.  

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
       Бр. 23-4923/1                     Претседател на Владата      
12 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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48. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 8, став 3 од 
Законот за концесии  (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република 
Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, 
на седницата одржана 19.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА 
 НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА  

1. Се дава согласност за промена на сопственичката 
структура на концесионерот Трговското радиодифузно 
друштво ТВ �БС� (Канал 5) Печатница БС ДООЕЛ Ско-
пје, односно за пристапување на содружникот Друш-
твото за трговија на големо и мало �Металсивас� екс-
порт-импорт ДОО Скопје со удел од 50% од вкупниот 
капитал на Трговското радиодифузно друштво. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

  Бр. 23-176/1                   Заменик на претседателот 
19 јануари 2004 година         на Владата на Република                 

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес 
и се остварува преку обезбедување на определени пра-
ва (детски додаток, посебен додаток, помош за опрема 
на новороденче и партиципација) и облици за заштита 
на децата (згрижување и воспитание на деца од преду-
чилишна возраст, одмор и рекреација на деца и други 
облици за заштита на децата), поголем обем на права 
од определените права може да обезбеди единицата на 
локалната самоуправа. 

             Скопје                 Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
49. 
Врз основа на член 27,  став 1, алинеја 3 од Законот за 

трговија  (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99, 6/02 и 38/03) и член 36, 
став 3 од Законот за  Владата на Република Македонија  
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/00 
и 12/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана 19.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗ НА ПЧЕНИЦА 
 И БРАШНО ОД ПЧЕНИЦА 

 
Член 1 

Заради отстранување на пореметувањата на домашниот 
пазар, привремено до 30.06.2004 година се забранува изво-
зот на пченица и наполица со тарифна ознака 1001 и браш-
но од пченица и наполица со тарифна ознака 1101 00. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 23-103/1                  Заменик на претседателот  

19 јануари 2004 година          на Владата на Република  
              Скопје     Македонија, 

                                         Радмила Шекеринска, с.р. 
___________ 

50. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита 

на децата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.98/00 и 17/03), и член 36 став 1 од Законот за извр-
шување на Буџетот на Република Македонија за 2004 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.85/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.01.2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА 
НА ДЕЦАТА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
Заштитата на децата како систем на организирани 

мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно Законот за заштита на де-
цата и подзаконски акти. 

Во остварувањето на заштитата на децата соодвет-
но влијание имаат и развојните документи на Владата 
на Република Македонија: Макро-економската полити-
ка за 2004 година, Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија за 2004 година, Стратегијата за 
реформа на локалната самоуправа, Социјалниот дого-
вор за наредните активности на Владата на Република 
Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија 
во рамки на социјалното партнерство и Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2004 година. 
Заштитата на децата е организирана дејност засно-

вана на правата на децата, како и на правата и обврски-
те на родителите и на државата за планирање на се-
мејството, обезбедување услови и животен стандард 
што одговара на физичкиот, менталниот, емоционални-
от, моралниот и социјалниот развој на децата и обвр-
ските на државата во создавањето на услови за водење 
на хумана популациона политика, давање соодветна 
материјална помош на родителите според можностите 
на државата за издржување, подигање, грижа и зашти-
та на децата и организирање и обезбедување на развој 
на установи и служби за заштита на децата. 

Во услови на промени во општествено - економски-
от и социјалниот систем на Републиката, воспоставува-
ње на пазарно стопанисување, комплетирање на проце-
сот на приватизацијата, Оперативната програма за де-
централизација на власта 2003-2004 година, определби-
те во Макроекономската политика на  Република Маке-
донија за 2004 година и материјалните можности, те-
жиштето на активностите ќе биде насочено кон оства-
рување на следните основни задачи: 

- децентрализација во дејноста заштита на децата со 
почитување на утврдена динамика и рокови, според 
утврдените мерки и политики и согласно закон; 

- плурализација и демократичност во дејноста пре-
ку заживување односно функционирање на приватниот 
сектор со основање на приватни установи за деца како 
и создавање услови со давање можност и на други фи-
зички и правни лица да вршат одредени работи од деј-
носта згрижување и воспитание на децата; 

- реализација на процесот на одвојување и привати-
зација на несуштинските сегменти на заштитата на де-
цата (детски одморалишта); 

- утврдување на мрежата на јавни установи за деца 
според новата територијална организација на Републи-
ката по донесување на закон; 

- одржување на мрежата на објектите во дејноста на 
заштитата на децата, со приоритетно, целосно и рацио-
нално искористување на сите кадровски, просторни и 
други ресурси како и развој на разни видови програми 
за дејноста со различно траење и цена на чинење; 

- организирање на одделни услуги од дејноста згри-
жување и воспитание и во други просторни услови (ос-
новно училиште, болница, дом на култура, месна заед-
ница и други установи, во станот на родителите) сог-
ласно материјалните можности, со приоритет во врше-
ње на истите во подрачјата каде не постојат објекти за 
организирано згрижување на деца, давање одредени 
услуги од дејноста на градинките на деца и семејства, 
како и организирање на повремено чување на деца во 
домашни услови; 
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- поддржување на програмските активности за деца 
од областа на културната дејност, спортско-рекреатив-
ната дејност, екологијата, заштитата на деца со специ-
фични потреби, како и програмски активности кои ги 
остваруваат организациите (здруженијата) за деца; 

- редовна исплата на паричните примања на децата. 
 

I. Згрижување и воспитание на децата 
 

Згрижување и воспитание на деца согласно Законот 
за заштита на децата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.98/00 и 17/03) е облик на заштита на 
деца кој како дејност е организиран во детска градинка 
која остварува згрижување, престој, нега, исхрана, вос-
питание, образование, спортско-рекреативни, култур-
ни-забавни активности, мерки и активности за подо-
брување и зачувување на здравјето и за поттикнување 
на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, мен-
талниот и социјалниот развој на детето до 7 години жи-
вот, односно до вклучување во основното образование. 
Дејноста на детските градинки се остварува преку 

организирање и спроведување на програми кои според 
времетраењето на програмата се програми за: целодне-
вен престој, полудневен престој, скратени програми, 
пилот програми, програма за продолжен престој, во-
нинституционални форми на активности со деца. Згри-
жување и воспитание се организира и остварува и во 
забавишна група во основно училиште. 
Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-

чилишна возраст како облик на заштита на децата сог-
ласно измените и дополнувањата на Законот за зашти-
та на децата,  кој се во собраниска процедура,  во 
одредбите на истиот се предлага како дејност да се ор-
ганизира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспи-
тание, образование, спортско-рекреативни, културни-
забавни активности, мерки и активности за подобрува-
ње и зачувување на здравјето и за поттикнување на ин-
телектуалниот, емоционалниот, физичкиот, ментални-
от и социјалниот развој на детето до 7 години живот, 
односно до вклучување во основното образование. 

 
Мрежа на установи за деца 

 
Заштитата и грижата на децата ќе се остварува во 

рамките на создадена мрежа од 184 објекти на 51 јавна 
установа за деца-детски градинки во Републиката со 
проектиран капацитет за престој на околу 25.000 деца, 
односно опфат на околу 10,4% од генерациите деца до 
7 години возраст. 
Остварувањето на облиците на организирано згри-

жување и воспитување на деца при концентрираност 
на околу 150-200 деца во еден објект, условува потреба 
од задолжително спроведување на утврдени стандарди 
за престој, опрема, исхрана, кадри и друго, со цел за 
обезбедување на хигиено-технички и санитарно-здрав-
ствени услови, како и услови за остварување на вос-
питни, образовни, рекреативни, културни и други 
активности. 
Спроведувањето на определбите од Макроеконом-

ската политика во 2004 година во организираното згри-
жување и воспитување на деца, претпоставува презема-
ње на активности за создавање на услови за нормално 
функционирање на објектите како и интензивирање на 
напорите за подобрување и осовременување на услови-
те за престој и вршење на дејноста, согласно матери-
јалните можности. 
Имајќи ги предвид економските движења во сто-

панството, структурните и други реформи неминовно 
ќе наметнат и социјални потешкотии во семејството, 
што ќе резултира и со намалување на бројот на деца во 
детските градинки. 

Со цел да се задржи сегашниот број на деца и обез-
беди зголемен опфат во 2004 година ќе се преземат 
мерки и активности за обезбедување на дополнителни 
средства по основ на донации, грантови и сл. 
Средствата кои ќе бидат обезбедени по овој основ 

ќе се насочат во функција на задржување на сегашниот 
опфат на деца и остварување на развојот на децата од 
оваа возраст, односно зголемен опфат на деца преку 
создавање на соодветни услови за престој на децата со 
различни материјални можности во семејството. 
Во детските градинки во кои како последица на  

кризните состојби во одредени претпријатија и соци-
јални потешкотии  во остварувањето на егзистенцијал-
ните услови на граѓаните бројот на децата е намален 
односно имаат несоодветен прилив на деца, ќе се пре-
земат мерки и активности преку реализација на пилот 
проекти, скратени и други програми и сл. за да се одр-
жи бројот на децата по групи согласно Законот со учес-
тво во надоместок на трошоци за престој на деца кои 
ќе се опфатат со проектите и програмите. 

  
Работници во јавните установи за деца- 

детски градинки 
 
Во 2004 година  дејноста  згрижување  и  воспита-

ние  ќе  ја вршат околу 3.560 работници од следните 
профили: негувателки, воспитувачи, стручни соработ-
ници-виши медицински сестри, социјални работници, 
музички педагози, ликовни педагози, педагози по фи-
зичко воспитание, стручни работници-педагог, психо-
лог, социјален работник, логопед, лекар, педијатар, 
правник, економист, дефектолог и други профили на 
работници - готвачи, пом.готвачи, садомијачи, админи-
стративни работници и др., согласно Законот и потре-
бите за вршење на дејноста.  
Во текот на годината бројот на работниците ќе се 

усогласува со бројот на децата по групи и возрасти, 
времето на траење на одредени програми, развојот на 
соодветни воспитни содржини, не само во поглед на 
обезбедувањето на утврдените услови, согласно закон, 
туку и во однос на работниот однос, плата за поминато 
време на работа, материјални трошоци и друго. 

 
Тековно и инвестиционо одржување на објектите  

 
Тековното одржување на објектите ќе се остварува 

со приоритетно извршување на неопходните работи за-
ради обезбедување на нормално функционирање и вр-
шење на дејноста за кои се основани, а согласно распо-
ложивите материјални можности. 
Инвестиционите активности ќе бидат насочени кон 

реконструкција на постојните објекти како и доградба 
на започнатите објекти. 
Објектите кои заради несоодветниот прилив на де-

ца и разместеност во подрачја (индустриски и градски) 
како последица на кризните состојби во одредени прет-
пријатија и социјални потешкотии во остварувањето на 
егзистенцијалните услови на граѓаните, се нецелосно 
искористени, ќе се обезбеди нивно времено користење 
за соодветен надомест по пат на договор со други прав-
ни и физички лица согласно Законот. 
Имајќи предвид дека опремата на објектите е еден 

од основните елементи во квалитетното остварување 
на дејноста, истото ќе се обезбедува во зависност од 
материјалните можности и приоритети во набавката за 
нормално функционирање на дејноста. 

 
Материјални трошоци 

 
Со оглед на специфичноста на дејноста, во јавните 

установи ќе се обезбедуваат материјални трошоци за 
огрев, со закон утврдени обврски (лекарски прегледи, 
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громобранска инсталација, противпожарни апарати, 
регистрација на возила), колективно осигурување на 
децата кои престојуваат во јавните детски градинки,  
додека дел од материјалните трошоци ќе бидат вграде-
ни во цената на услугата за престој во детските градин-
ки - која паѓа на товар на родителот. 

 
II. Одмор и рекреација на децата и младината 

 
Одморот и рекреацијата на децата и младината е 

облик на заштита на деца кој како дејност се организи-
ра за престој, активен одмор, социјализација на децата, 
воспитни, образовни, културно-забавни, спортско-ре-
креативни и други активности со децата од 5 до 18 го-
дини живот, за развивање на психомоторниот развој на 
децата и способност за договарање, почитување на раз-
ликите и соработка во групи, способност за прифаќање 
на себеси и другите и ориентација во просторот. 
Одморот и рекреацијата во Републиката се обезбе-

дува преку создадената мрежа на детски одморалишта, 
со проектиран капацитет од околу 6.000 легла во една 
смена. 
Дејноста на детските одморалишта се обезбедува 

преку организирање и спроведување програми за: зи-
мување, летување, настава во природа и други програ-
ми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, 
мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, 
исхрана на децата и друго). 
Објектите за одмор и рекреација на децата се на-

менски градени и опремени според Нормативите за 
простор и опрема на одморалиштата за деца со потреб-
ните хигиено-технички услови за престој, одмор и ре-
креација. 
Согласно Законот за заштита на децата, одморот и 

рекреацијата на децата и младината се организира во 
установи за одмор и рекреација на деца-детски одмора-
лишта или во одморалиште за деца од сезонски тип 
при организационите единици на Министерството за 
труд и социјална политика. 
Во зависност од статусната состојба, 11 објекти се 

организирани во 5 јавни установи за деца-детски одмо-
ралишта, а останатите 15 се детски одморалишта во со-
став на Министерството за труд и социјална политика. 
Одморот и рекреацијата го остваруваат 94 работни-

ци вработени во јавни установи за деца-детски одмора-
лишта  како и ангажирани поголем број работници од 
профили според потребите за извршување на работи и 
работни задачи на определено време, итни и неодлож-
ни работи, договор за дело, согласно работното време 
утврдено со стандардите и нормативите. 
Со Законот за заштита на децата, дадена е можност 

за давање на објекти или делови од објекти од јавните 
установи за деца и од сезонските одморалишта под за-
куп, или давање одобрение за отстапување на користе-
ње на објектот или дел од објектот на јавната установа 
за деца или сезонско одморалиште заедно со опремата, 
по пат на јавен конкурс. 
Во функција на реформите на јавниот сектор со  из-

мените и дополнувањата на Законот за заштита на де-
цата кој е во собраниска процедура утврдени се можни 
решенија за дивестирање на несуштинските функции 
односно конкретно одвојување од финансирање од Бу-
џетот на Република Македонија на постојните јавни 
одморалишта и одморалиштата од сезонски тип како и 
примена на одредбите од Законот за правата, обврските 
и одговорностите на државната власт во поглед на 
средствата во државна сопственост што тие ги кори-
стат (за објектите на одморалиштата од сезонски тип). 

 
III. Права за заштита на децата 

 
Паричните надоместоци согласно Законот за зашти-

та на децата се остваруваат како право на: детски дода-

ток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче 
и партиципација и имаат за цел материјална помош на 
родителите во подигањето и развојот на детето. 
Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 

Република Македонија за 2004 година се предвидува 
парични примања на деца да користат околу 67.000 де-
ца од 43.000 семејства, како придонес во остварување-
то на примарната одговорност на родителите во обез-
бедувањето на услови за живот потребни за развој на 
детето, односно животен стандард што одговора на не-
говиот физички, ментален, душевен, морален и соција-
лен развој. 

 
Детски додаток 

 
Право на детски додаток остварува еден од родите-

лите на детето, државјанин на Република Македонија со 
постојано место на живеење во Републиката, за дете др-
жавјанин на Република Македонија и на редовно школу-
вање во Републиката, во зависност од возраста на детето 
и материјалната состојба на семејството и другите усло-
ви утврдени со Законот за заштита на децата. 
Право на детски додаток согласно Законот за за-

штита на децата и Правилникот за условите, критериу-
мите и начинот на остварување на правата за заштита 
на децата има еден од родителите за дете до наполну-
вање на 18 години живот, доколку е на редовно школу-
вање и ако просечните месечни приходи и примања по 
член на семејството не го надминуваат граничниот из-
нос од 16% од просечната плата исплатена по вработен 
во Република Македонија во првата половина од прет-
ходната година, односно 32% од просечната плата исп-
латена по вработен во Република Македонија во првата 
половина од претходната година,  за самохран родител. 
Правото на детски додаток во 2004 година се очеку-

ва да го остварат 51.000 деца од околу 27.700 семејства. 
Висината на детскиот додаток во 2004 година ќе из-

несува 4,60% од просечната плата исплатена по врабо-
тен во Република Македонија во првата половина од 
претходната година за дете до 15 години живот, однос-
но додека е редовен ученик во основно училиште;  од-
носно 7,30% за дете од 15-18 години живот, односно 
додека е редовен ученик во средно училиште. При тоа, 
вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за 
кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 
1.800,00 денари. 
За обезбедување  на правото на детски додаток за 

2004 година ќе се реализираат  310.000.000,00 денари. 
 

Посебен додаток 
 
Право на посебен додаток има еден од родителите 

на детето со постојано место на живеење во Република 
Македонија, ако е детето државјанин на Република Ма-
кедонија со постојано место на живеење во Република 
Македонија до навршени 26 години живот, доколку не 
е институционално згрижено на товар на државата. 
Висината на посебниот додаток согласно Законот 

изнесува 27% од просечната плата исплатена по врабо-
тен во Република Македонија во првата половина од 
претходната година  односно 3.156,30 денари месечно 
по дете. 
Се предвидува во 2004 година ова право да го ос-

тварат околу 4.000 деца од исто толку семејства, за што 
ќе бидат потребни 157.000.000,00 денари. 

 
Помош за опрема на новороденче 

 
Помошта за опрема на новороденче согласно Зако-

нот се обезбедува за прво новородено дете  во вид на 
опрема  (пакет). 
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Висината на помошта за опремување на новороден-
че изнесува до 25% од просечната плата исплатена по 
вработен во Република Македонија во првата половина 
од претходната година. 
Со измените и дополнувањата на Законот за зашти-

та на деца кој е во собраниска процедура е понудено 
решението со кое помошта за опрема на новороденче 
ќе се обезбедува како паричен надоместок и ќе биде 
еднократна помош на семејствата за првородено дете. 
Во 2004 година се предвидува дека правото помош 

за опрема на новороденче ќе го остварат околу 12.000 
семејства. 
За оваа намена во 2004 година ќе бидат реализира-

ни 35.000.000,00 денари. 
 

IV. Други облици на заштита на децата 
 
Во рамките на системот на заштитата на децата се 

спроведуваат и други програмски активности како об-
лици на заштита на децата со кој се унапредува дејно-
ста, меѓу кои се: 

- Унапредување на воспитно образовната работа 
преку воведување на нови методи во програмите; 

- Спроведување на проекти за деца со пречки во 
физичкиот и интелектуалниот развој; 

- Спроведување на проекти, програми и едукација 
на стручниот кадар; 

- Програмски активности за оспособување на здрав-
ствените работници, работниците кои подготвуваат 
храна, хигиено-технички работници, со најновите со-
времени сознанија во работите кои ги вршат овие ра-
ботници и согласно закон (професионален развој на ка-
дрите); 

- Програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал, одржување, 
реконструкција и уредување на просторот, стручен 
надзор и др; 

- Соработка со стручни институции, невладини ор-
ганизации, органи, здруженија и др. 

 
V. Финансирање на аштитата на децата з

 
За обезбедување на правата за заштита на децата , 

финансирање на дејноста на јавните установи за деца-
детски градинки и детски одморалишта, во согласност 
со утврдената мрежа на установи, стандарди и норма-
тиви за вршење на истата, мерила и критериуми за фи-
нансирање и Програма за работа, како и утврдените 
програми за тековно одржување и опремување на обје-
ктите од заштитата на децата, како и за финансирање 
на другите програмски активности во функција на гри-
жа и заштита на децата, во 2004 година, во Буџетот на 
Републиката, утврдени се средства во вкупен износ од 
1.314.819.000,00 денари.* 
За дејноста на јавните установи за згрижување и 

воспитание  и одмор и рекреација ќе се насочат 
812.819.000,00 денари и за права во областа на зашти-
тата на децата 502.000.000,00 денари. 

 
_________ 
*Преглед на средства за финансирање на заштитата на децата 
во 2004 година 

 
Поткатегорија    Основна и поблиска 

                                 Намена 

Утврдено со Бу-
џет за 2004 год. 

(денари) 
1.303.819.000,оо 

676.954.000,оо 
     124.865.000,оо 

502.000.000,оо 
11.000.000,оо 

I. Тековни трошоци ....................................... 
   40 ........ Плати, наемнини и надоместоци. 
   42 .........Стоки и услуги ............................. 
   44 ........ Тековни трансфери и субвенции. 
II. Капитални трошоци ................................. 
   46 ....... Купување на капитални средства.        11.000.000,оо 
В к у п н о (I+II)  1.314.819.000,оо 

VI. Мерки и активности за остварување и развој  
на заштитата на децата 

 
За остварување на основните задачи утврдени во 

оваа Програма ќе се преземат следните мерки и актив-
ности: 

- Изменување и дополнување на Законот за заштита 
на децата, кој како предлог за донесување на закон за 
изменување и дополнување на Законот за заштита на 
децата е во собраниска процедура и со кој е создадена 
законска основа за уредување на одредени прашања од 
системот на заштитата на децата на локално ниво од-
носно пренесување на одредени надлежности од цен-
тралната власт на единиците на локалната самоуправа, 
согласно Законот за локалната самоуправа, стратешки-
те определби за развојот на областа со вградување од-
носно нормирање на принципот на плурализација во 
оваа област преку вклучување на приватната иниција-
тива и со тоа овозможување на конкурентност при да-
вањето на услугите и нивно приближување до граѓани-
те, дивестирање на несуштинските функции како и ос-
тварување на правата за заштита на децата (детски до-
даток, посебен додаток и помош на новороденче) преку 
службите на заштита на децата при центрите за соци-
јална работа како првостепени органи; 

- Операционализација на законските одредби во од-
нос на имплементацијата на одредбите за децентрали-
зацијата, дивестирањето, вклучувањето на приватната 
иницијатива, со донесување на утврдената подзаконска 
регулатива, измена и дополнување на постојна подза-
конска регулатива, донесување на стандарди и норма-
тиви за вршење на дејноста, донесување на програми и 
планови за дејноста за заштита на децата и со тоа соз-
давање на услови за имплементирање на законските 
одредби; 

- Со цел  интензивирање на реформите во доменот 
на локалната самоуправа ќе се изготви Акционен план 
за заокружување на процесот на децентрализација; 

- Подршка и помош при реализација на процесот на 
децентрализација; 

- Реализација на процесот на одвојување и привати-
зација на несуштинските сегменти на заштитата на де-
цата-детски одморалишта; 

- Трансфер на правата за заштита на децата (детски 
додаток, посебен додаток и помош за опрема на ново-
роденче) кои ќе се остваруваат преку службите за за-
штита на децата и центрите за социјална работа како 
првостепени органи; 

- Донесување на Одлука за начинот на наплата на 
износот за "Детска недела"; 

- Донесување на Одлука за утврдување на мрежата 
на јавните установи за деца; 

- Изготвување на Национална програма во делот за-
штита на децата; 

- Довршување на Проект: Автоматизација на спро-
ведувањето на правата за заштита на децата во дејно-
ста. 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
 

        Бр. 23-101/1                   Заменик на претседателот  
19 јануари 2004 година          на Владата на Република 
            Скопје         Македонија, 
                   Радмила Шекеринска, с.р. 
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51. 
Врз основа на член 2 од Законот за социјална зашти-

та ("Службен весник на РМ" бр. 50/97, 16/00 и 17/03) и 
член  36 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2004 година ("Сл. весник на 
РМ" бр.85/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.01.2004 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  
ЗАШТИТА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Основен документ во остварувањето на социјалната 

заштита во 2004 година е Законот за социјална заштита 
врз основа на кој со оваа програма се уредуваат по-
драчјата на социјалната заштита, специфичните потре-
би на населението и начинот на остварување на соци-
јална заштита. 
Во остварувањето на социјалната заштита се при-

менуваат и одредбите од други законски прописи како 
што се: Закон за семејството; Кривично правните про-
писи; Законот за вработување на инвалидните лица и 
подзаконските акти со кои е уредено правото на соци-
јална помош - Одлуката за условите, критериумите, ви-
сината, начинот и  постапката за утврдување и оствару-
вање на правото на социјална парична помош. 
Во остварувањето на социјалната заштита соодвет-

но влијание имаат и развојните документи на Владата 
на Република Македонија: Макро-економската полити-
ка за 2004 година, Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија за 2004 год; Националната стра-
тегија за намалување на сиромаштијата во Република 
Македонија и Буџетот на Република Македонија за 
2004 година, преку кои се имплементираат стратешки-
те приоритети на Владата на Република Македонија за 
2004 година. 
Во реализацијата на социјалната заштита и во 2004 

год. ќе има клучно место и имплементацијата на прое-
ктот: "Развој на социјалната заштита и секторот за вра-
ботување" со потпроектите: "Градење на капацитетот 
на институциите и развој на социјалната грижа и за-
штита". Овој проект се реализираше во рамки на прое-
ктите на ЕУ (ФАРЕ Проект), и ќе заврши во I 
тримесечје на 2004 год.  
Проектот придонесе во Законот за социјална зашти-

та да се вградат нови современи концепти и политики 
во насока на подобрување на социјалните услуги на на-
селението со што се изврши и приближување кон зако-
нодавството на ЕУ. 

 
II. Цели и задачи во остварувањето  

на социјалната заштита 
 
Социјалната заштита се реализира преку обезбеду-

вање на: 
- услуги и мерки за социјална превенција, вонин-

ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

- социјална помош за корисниците. 
Корисниците на социјална заштита како дел од на-

селението можат да се згрижат како поединци, семејс-
тва-домаќинства или група на население и за овие гру-
пи се применуваат соодветни облици на услуги и мер-
ки во социјалната заштита. 
Во групата на корисници на социјална заштита кои 

ќе бидат опфатени со услугите и мерките на социјална-

та заштита1 се: малолетни лица без родителска грижа - 
1294; малолетни лица со воспитно социјални проблеми 
- 10.524; малолетни лица воспитно запуштени - 4.870; 
малолетни лица со пречки во развојот - 6.292; други 
малолетни лица - 727, како и возрасни лица од следни-
те категории корисници: стари лица - 15.009; возрасни 
инвалидни лица - 15.002; лица со конфликти во семејс-
твото - 4.975; возрасни лица со општествено негативни 
навики - 967; самохрани мајки - 1.208 и други лица ко-
рисници на услуги - 8.419. 
За сите овие лица континуирано ќе се преземаат 

мерки во насока на подобрување на услугите и нивната 
достапност. 
Тргнувајќи од потребите на ова население како и 

правците на развој на социјалната заштита во насока на 
приближување кон законодавството и практиката во 
земјите на Европската Унија, во 2004 година, во делот 
на услугите и мерките за заштита, ќе бидат преземени 
следните: 

 
Стратешки активности 

 
1. Децентрализација на дел од работите во социјал-

ната заштита како процес е утврдена во Предлог на За-
конот за изменување и дополнување на Законот за со-
цијалната заштита. Со стапувањето во сила на овој за-
кон ќе се создадат законски предуслови за пренесување 
на основачките права од централната власт на едини-
ците на локална самоуправа на домовите за стари лица 
во Битола, Прилеп, Куманово и Скопје. Децентрализа-
цијата може да се спроведе и за дневните центри за де-
ца со посебни интелектуални потреби во Прилеп, Ве-
лес, Тетово, Битола, Кр. Паланка, Делчево, Скопје и с. 
Манастирец - Мак. Брод. Постапно ќе се пренесуваат и 
другите облици на дневни центри кои се во фаза на ос-
новање.  
Исто така единиците на локалната самоуправа мо-

жат врз основа на идентификуваните потреби на насе-
лението да ја преземат социјалната заштита за одредед-
ни категории на населението преку основање на мали 
установи и други вонинстутиционални форми на соци-
јална заштита кои би се организирале на локално или  
регионално  ниво. 
Децентрализацијата  ќе придонесе единиците на ло-

калната самоуправа да имаат аналитички пристап при 
утврдувањето на потребите за социјална заштита на 
своите граѓани и при тоа да се грижат за изнаоѓање на 
дополнителни извори за финансирање на социјалната 
заштита со цел да се достигне повисок квалитет на ус-
лугите. Истовремено за граѓаните кои што имаат  по-
треба од социјална заштита со некоја од предвидените 
форми на социјална заштита ќе се создадат услови за 
континуирана и поголема грижа од страна на семејс-
твото. 

2. Деинституционализација како процес  ќе продол-
жи да се реализира и во текот на 2004 година при што 
ќе се продолжи со политиката за отворање на дневни 
центри за: децата со пречки во интелектуалниот развој 
(Скопје, Кичево и др.), за жртвите на семејно насилс-
тво (Скопје и др. градови), за лица кои злоупотребува-
ат дрога (Охрид, Куманово, Скопје), за бездомници 
(Скопје и др.), за деца на улица - улични деца (Скопје), 
за стари и возрасни инвалидни лица (Битола) и за дру-
ги категории на социјално исклучени лица. Преку овие 
дневни центри ќе се врши постапно вклучување на 
овие лица  согласно посебна Програма за работа со ко-
                            
1 Показатели од Статистичкиот билтен на Заводот за социјални 
дејности Скопје.  
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ја ќе се делува превентивно. Исто така ќе продолжат 
активностити на планот на развој на обликот сместува-
ње во друго семејство. 
На локално односно на регионално ниво ќе се подр-

жува потребата од отворање на мали јавни установи за 
социјална заштита. Овие планирани активности се ре-
зултат на искуствата добиени од меѓународната сора-
ботка и искуствата стекнати од досегашната наша пра-
ктика кои покажаа дека со процесот на деинституцио-
нализација постапно треба да се напушта моделот на 
големи по капацитет установи, а за овие лица да се соз-
даваат нови форми на заштита преку кои корисниците 
ќе имаат можност за реинтегрирање во единицата на 
локална самоуправа и во семејството, но и можност за 
индивидуален третман за корисниците кој ќе значи и 
повисок квалитет на услугите. На подолг рок ова ќе 
влијае и на намалување на трошоците за одржување и 
работа  што сега се трошат за големите јавни установи 
за социјална заштита. 

3. Плурализација или создавање предуслови за 
вклучување-воведување на други даватели на услуги за 
одредени работи во социјалната заштита. Плурализа-
цијата ќе се реализира со вклучување на приватниот 
сектор во социјалната заштита и во првата фаза (I по-
лугодие на 2004 година) со формирање и регистрирање 
на приватни домови за згрижување на стари лица во 
(Скопје 2, Неготино и др.). Се очекува во системот на 
социјална заштита - згрижување на стари лица да се 
вклучат околу четири приватни домови за стари лица. 
Меѓутоа се очекува приватни даватели на услуги да се 
вклучат во социјалната заштита и за другите категории 
социјално загрозени граѓани. 
Во процесот на плурализација во социјалната за-

штита ќе се создадат услови за опфат  и на здруженија-
та на граѓани  - НВО, за што со подзаконски акт ќе се 
уреди постапката за нивно вклучување, односно доби-
вање на одобрение за обавување на одредени работи во 
социјалната заштита. Во првата фаза се очекува да би-
дат регистрирани околу 20 здруженија на граѓани кои 
во изминатиот период реализирале проекти од дело-
кругот на социјалната заштита со финансиска подршка 
од донатори. На дел од нив (по објавен јавен повик) по 
пат на давање одобрение за работа ќе им бидат довере-
ни конкретни работи од социјалната заштита како и 
финансиски средства од Буџетот на Република Македо-
нија  преку Министерството за труд и социјална поли-
тика како учество во реализација на доверените работи. 
Во процесот на плурализација ќе се вклучат и фи-

зички лица кои ќе обавуваат одредени работи од соци-
јалната заштита како професионална дејност.  Физич-
ките лица ќе имаат можност да пружаат услуги од со-
цијална заштита како помош и нега во домашни услови 
и советувалишната работа. 
Вклучувањето на сите овие даватели на услуги по-

крај постојната мрежа на јавни установи ќе придонесе 
да се зголеми конкуренцијата во вршење на социјална 
заштита и подобрување на квалитетот на  услугите,  
проширување на видот на услугите во социјалната за-
штита, на подолг рок намалување на трошоците за из-
градба и одржување на големи објекти за јавни  устано-
ви како и зголемување на постојните капацитети за 
згрижување на старите лица и сите останати категории 
на граѓани кои се изложени на социјален ризик како и 
можност за самовработување. 
Во насока на имплементација на плурализацијата 

во реализирањето на социјалната заштита извршен е 
мониторинг на поголем дел од единаесетте пилот прое-
кти кои во рамки на Фаре проектот "Развој на социјал-
ната заштита и секторот вработување" и потпроектот 
"Градење на капацитети на институциите и развој на 
социјалната грижа и заштита" и со нивна финансиска 

подршка се реализирани во повеќе сфери на социјална-
та заштита. Дел од овие проекти кои се реализирани во 
партнерски однос помеѓу центрите за социјална рабо-
та, здруженија на граѓани - НВО  и локалната самоу-
права ќе се согледаат можностите да продолжат  да се 
реализираат и во текот на 2004 година со финансиска 
подршка на Министерството за труд и социјална поли-
тика, бидејќи мониторингот покажа дека  истите се по-
требни за корисниците но и се во контекс на политика-
та што ја води Министерството. 

4. Проширување и развој на службите за отворена 
нега (клубови за стари лица, обезбедување на домашна 
нега и помош во храна и хигиена, обезбедување исхра-
на за стари и изнемоштени лица, постпенална  помош, 
помош на самохрани родители и др., што ќе зависи од 
потребите на единицата на локалната самоуправа. 

5. Помош на внатрешно раселените семејства и на 
семејствата на бегалците од други држави ќе се пружа 
и ќе се преземат мерки во рамки на насоките на Коор-
динативното тело при Владата на Република Македо-
нија.  
Активностите што ќе се преземат во 2004 год., ќе 

бидат насочени кон натамошно враќање на раселените 
лица во своите домови и преку исплата на еднократна 
парична помош во функција на создавање елементарни 
услови за живот. Задоволувањето на егзистенционал-
ните потреби на овие лица ќе се обезбедува со средства 
од Буџетот на Република Македонија, додека средства-
та за реконструкција на домовите ќе се обезбедуваат по 
пат на донации. 
Средствата за задоволување на услугите и мерките 

во социјалната заштита за 2004 година ќе бидат распре-
делени по групи на корисници и тоа за: 

- субвенции за воспитно  
  запуштени деца          13.500.000 ден. 
- субвенции за стари лица         21.500.000 ден. 
- субвенции за лица со 
  пречки во развојот          66.400.000 ден. 
- субвенции за деца без 
  родители и род. грижа         22.541.000 ден. 
- дневно и привремено 
  згрижување, учество во  
  финансирање   на НВО                     44.500.000 ден. 
- бегалци и азиланти            6.500.000 ден. 
 

Социјална помош на корисници 
 

Социјалната парична помош ги опфаќа следните 
облици и тоа: 
а)Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 

кои се неспособни за работа и не можат да остварат 
средства за егзистенција согласно други прописи. Во 
2004 година се очекува бројот на овие корисници да 
изнесува 5200 семејства. За обезбедување на номинал-
ниот износ на помош кој во просек ќе изнесува околу 
2.885,00 ден. ќе бидат потребни 191.000.000 ден.  
б) Социјална помош - се исплаќа на домаќинства во 

кои одделни членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. 
Врз основа на извршените измени во подзаконскиот 

акт на Владата на Република Македонија - Одлуката за 
условите, критериумите, висината, начинот и постапка-
та за утврдување и остварување на правото на социјал-
на помош, во насока на поправична распределба на 
средствата за социјална парична помош и усмерување 
на истата кон најзагрозените домаќинства, во 2004 го-
дина, ќе продолжи вршењето на увидот во секое дома-
ќинство повеќе пати во годината. Со цел да се заштити 
животниот стандард на корисниците на социјална по-
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мош ќе се направи обид за корекција на социјалната 
помош согласно висината на релативната линија на си-
ромаштија (показател на Државниот завод за статисти-
ка) и во рамки на расположивите финансиски можно-
сти ќе се изврши усогласување на истата. Со ова ќе се 
придонесе за ублажување на сиромаштијата кај овие 
домаќинства. 
Исто така , корисниците на социјална помош ќе мо-

ра да докажат дека активно барале работа, но не ја до-
биле од објективни причини. 
За исплатата на социјалната помош ќе бидат реали-

зирани 1.865.000.000 денари, а се очекува да бидат оп-
фатени околу 65.000 домаќинства. 
в) Паричен надоместок за помош и нега - се испла-

ќа на лица кои не можат да ги вршат основните живот-
ни потреби без помош од друго лице (лицето е непод-
вижно, потполно слепо, заболено од дистрофија или 
сродни мускулни или нервно мускулни заболувања, це-
ребрална и детска парализа) како и на лице со тешки и 
најтешки пречки во психичкиот развој над 26 годишна 
возраст. 

  Бројот на барателите за ова право е во постојан по-
раст и со цел да се издиференцираат корисниците на 
кои ова право им е неопходно, воведени се редовни 
контроли од страна на стручните лица во центрите за 
социјална работа. Потребните средства за задоволува-
ње на правото ќе изнесуваат 880.000.000 денари, а ќе 
бидат опфатени во просек околу 18.950 корисници. 
г) Право на здравствена заштита - ова право соглас-

но законските прописи можат да го остварат корисни-
ците на постојана парична помош, лицата сместени во 
друго семејство и во установа за социјална заштита ка-
ко и лица кои користат право на паричен надоместок за 
помош и нега, ако не можат здравствено да се осигурат 
по друга основа. 
Согласно просечниот број на корисници, - 5.250 за 

ова право ќе се реализираат 45.200.000 денари. 
д) Право на надоместок на плата за скратено работ-

но време поради нега на хендикепирано дете - ова пра-
во кое е утврдено со Законот за социјална заштита и со 
Законот за работни односи, го остварува еден од роди-
телите на хендикепираното дете, доколку родителите 
се во работен однос. За задоволување на ова право во 
текот на 2004 година ќе се реализираат 4.800.000 дена-
ри за просечно 45 корисници. 
ѓ) Еднократна парична помош и помош во натура - 

ова право можат да го остварат лица или семејства кои 
што се нашле во положба од социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална криза. 
За ова право ќе се реализираат 50.000.000 денари. 
Вкупните трошоци  за плаќањата на социјално за-

грозените лица и семејства-домаќинства во 2004 годи-
на, ќе изнесуваат 3.036.000.000 денари. 
Покрај исплатата на социјална помош која е утвр-

дена со Законот за социјална заштита во 2004 година, 
преку постојната мрежа на јавни установи за социјална 
заштита - центрите за социјална заштита ќе се врши 
исплата и на: 

- цивилна инвалиднина за лицата кои се здобиле со 
потешки повреди од заостанат воен материјал согласно 
Законот за цивилни инвалиди за што во Буџетот на Ре-
публика Македонија се обезбедени 40.800.000 денари, 
за околу 488 корисници. 

- материјално обезбедување за членовите на семејс-
твата чиј хранител е на задолжителна воена служба 
согласно Законот за правата на членовите на семејство-
то чиј хранител е војник на служење на воен рок, за 
што се обезбедени 4.800.000 денари за просечен број 
од 250 семејства. 

Во текот на 2004 година, преку центрите за социјал-
на работа ќе се остваруваат и реализираат  и паричните 
примања утврдени во Законот за заштита на децата 
(детски додаток, посебен додаток и помош за опрема 
на новороденче). 
Министерството за труд и социјална политика ќе ги 

преземе потребните активности кои како обврска про-
излегуваат од Законот за азил и привремено згрижува-
ње за лицата кои ќе побараат азил во Република Маке-
донија. 

 
III. Финансиски средства за социјална заштита  

и мерки на реализација 
 
Материјалните трошоци за функционирање на со-

цијалната заштита се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија. Постои законска можност, дел од 
средствата да се обезбедат со подароци, легати и од ко-
рисници. 
Задоволувањето на материјалните трошоци во де-

лот на услугите и мерките за социјална превенција, во-
нинституционалната и институционалната заштита ќе 
се реализира со средствата обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија за 2004 год. во износ од 
174.941.000 денари, додека средствата за задоволување 
на социјалната помош ќе изнесуваат 3.036.000.000 де-
нари. Покрај овие средства  за материјални трошоци на 
центрите за социјална работа и Заводот за социјални 
дејности ќе се реализираат 37.750.000 денари. 
Со средствата обезбедени од Буџетот и оваа програ-

ма, ќе се обезбедува редовна исплата на паричната по-
мош со која на граѓаните кои што се нашле во положба 
од социјална заштита ќе им се обезбедува минимална 
социјална сигурност. 
Истовремено, во постојниот систем на социјална за-

штита ќе се преземат низа мерки кои ќе значат негово 
усовршување се со цел да се постигне праведна распре-
делба и насочување на помошта за најсиромашните ка-
тегории на населението. 
За одделни категории од социјално загрозеното на-

селение (работно способно население) во рамки на ме-
ѓуресорската соработка постапно ќе се создаваат усло-
ви за работно ангажирање односно нивно активно 
вклучување на пазарот на трудот. 
Со овие мерки ќе се придонесе за намалување на 

бројот на сиромашното население. 
Со средствата наменети за услуги и мерки во соци-

јална заштита ќе се финансираат вонинституционална-
та заштита (функција и отпочнување со работа на днев-
ните центри), институционалната заштита, како и еду-
кацијата на стручните профили кои што ќе бидат вклу-
чени во социјалната заштита. 
Со оглед на тоа дека по првото тримесечје на 2004 

година ќе заврши проектот "Развој на социјалата и се-
кторот за вработување - градење на капацитет на ин-
ституциите и развој на социјалната грижа и заштита" 
имплементиран од Фаре програмата се очекува на од-
делните негови компоненти, како и изготвување на 
препораки за остварување на одделни политики во со-
цијалната заштита согласно практиките на Европската 
Унија. Овие препораки веќе се вградени во Законот за 
социјална заштита и другите подзаконски акти. 
Во втората половина на 2004 година се очекува да 

отпочне реализацијата на Проектот за имплементација 
на социјалната заштита (СПИЛ), подржан од Светската 
банка. Со овој проект  е предвидено да се подобри ад-
министрирањето и исплатата на социјалните бенефи-
ции преку центрите за социјална работа и за подобро 
насочување на истите кон одделни најсиромашни кате-
гории на граѓани. 
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2. Надоместокот се состои од износот на трошоците 
на договорните земји во однос на рутните навигациски 
средства и услуги како и за функционирањето на си-
стемот за надоместоци за прелети, односно  за трошо-
ците на EUROCONTROL во однос на управувањето со 
системот. 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

       
         Бр. 23-102/1                  Заменик на претседателот  
19 јануари 2004 година         на Владата на Република 

        Скопје                                Македонија,  
   Радмила Шекеринска, с.р. 3. Надоместоците кои настанале во воздушниот 

простор на обласните контроли на летање што се во 
надлежност на договорна земја, може да бидат подлож-
ни и на данок на додадена вредност (ДДВ). Во тој слу-
чај, EUROCONTROL може да го поврати тој данок под 
условите и согласно прописите кои се договорени со 
односната земја. 

___________ 
52. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната 

пловидба (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 45/86, 24/88, 80/89 
и 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис, во согласност со 
министерот за финансии, министерот за транспорт и 
врски донесе 

4. Лицето кое е должно да го плати надоместокот е 
лицето кое оперирало со воздухопловот во времето ко-
га бил извршен летот. Доколку не е познат идентитетот 
на операторот, сопственикот на воздухопловот се сме-
та за оператор, ако истото не докаже кое друго лице вр-
шело сообраќај. 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДИ-
ТЕ И УСЛУГИТЕ НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ ВО  

 
Член 2 

ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ - ПРЕЛЕТИ За секој лет кој влегува во воздушниот простор на 
обласните контроли на летање кои спаѓаат во неколку 
договорни земји, се наплаќа еден надоместок (R), а тој 
одговара на износот на надоместоците кои настанале 
во однос на тој лет во воздушниот простор на обласни-
те контроли на летање кои спаѓаат во надлежност на 
поединечните земји кои се во прашање:  ri  R

n
∑=

 
1. Во Наредбата за висината на надоместокот за ко-

ристење на уредите и услугите на контрола на летање 
во воздушниот сообраќај - прелети (�Сл. весник на 
РМ� бр. 22/97) во точка 1 зборовите: �во зависност од 
тежината на воздухопловот и должината на поминати-
от пат� се заменуваат со зборовите: �согласно 
Doc.br.02.60.02 на EUROCONTROL - Условите за при-
мена на системот за надоместоци на прелети и услови 
за плаќање�, кој е составен дел на оваа наредба. 

Поединечниот надоместок (ri) за летовите во воз-
душниот простор што спаѓа во надлежност на една до-
говорна земја се пресметува согласно одредбите од 
член 3. 2. Во точка 2 зборот �американски долари� се заме-

нува со зборот �ЕУР�, а бројот �52,70� се заменува со 
бројот �67,78�. 

 
Член 3 

Надоместокот за лет во воздушниот простор на об-
ласна контрола на летање што спаѓа во надлежност на 
дадена договорна земја (i) се пресметуваат согласно 
следнава формула:  

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 18-26932/1                 Бр. 02-11880 r  = t  x N3 декември 2003 година             1 декември 2003 година i i i 

при што (ri) е надоместокот, (ti) e единечната цена 
на надоместокот, а (Ni) е бројот на услугите што одго-
вараат на таквиот лет. Единечните цени може, тогаш 
кога одговара, да бидат наведени одделно за VFR и IFR 
летови.  

            Скопје          Скопје 
 

 Министер за финансии,      Министер за транспорт и врски, 
Никола Поповски, с.р.             Агрон Буџаку, с.р. 

   Член 4 
УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ  За даден лет, бројот на услугите, означени со (Ni), 

на кои се однесува претходниот член, се добива со по-
мош на следнава формула: 

ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРЕЛЕТИ 
 

Член 1 (N ) = d x p 1. За секој лет извршен според правилата за летање 
по инструменти (IFR лет) се наплаќа надоместок сог-
ласно постапките зацртани во стандардите и препора-
чаните практики на Меѓународната организација за ци-
вилно воздухопловство, а кои се применуваат за воз-
душниот простор на обласните контроли на летање кои 
се наведени во Анекс 1 и кои се во надлежност на дого-
ворните земји. Исто така, во обласните контроли на ле-
тање кои спаѓаат во нејзина надлежност, една договор-
на страна може да наплаќа надоместоци за лет извршен 
според правила за визуелно летање (VFR лет). Летови-
те кои делумно се извршени според правилата за визу-
елно летање, а делумно според правилата за летање по 
инструменти (мешани VFR/IFR летови) во обласната 
контрола на летање која спаѓа во надлежност на дадена 
договорна земја се подложни на наплати кои во таа 
земја се наметнуваат за IFR летови, за целото растоја-
ние кое е прелетано во споменатата обласна контрола 
на летање. 

i i 
при што (di) е факторот на растојанието во однос на 

воздушниот простор на обласните контроли на летање 
што спаѓаат во надлежност на договорната земја (i) и 
(р) факторот на тежината за воздухопловот кој е во 
прашање. 

 
Член 5 

1. Факторот на растојанието (di) се добива по пат на 
делење со сто (100) на бројот на километрите во голе-
мо кружно растојание меѓу: 

- аеродромот на заминување во или местото на влез 
во воздушниот простор на обласните контроли на лета-
ње кои спаѓаат во надлежност на договорната земја (i) и  

- аеродромот на првата дестинација во или местото 
на излегување од тој воздушен простор. 
Гореспоменатите места на влегување и излегување 

се местата каде се вкрстуваат страничните граници на 
воздушниот простор со линијата која е опишана во 
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планот за летање. Овој план на летање ги содржи сите 
измени кои операторот ги внесол во планот за летање 
кој првично бил доставен, како и промените кои ги 
одобрил операторот, а кои се последица на мерките за 
организирање на протокот на воздушниот сообраќај. 

2. Меѓутоа, за летовите кои завршуваат на аеродро-
мот од којшто полетал воздухопловот и за коишто не-
ма попатни слетувања (кружни летови), односно за ко-
ишто најдалечното место од аеродромот се наоѓа во об-
ласната контрола на летање на договорната земја (i), 
факторот на растојание (di) се добива по пат на делење 
со сто (100) на бројот на километрите во големото 
кружно растојание меѓу: 

- аеродромот во или местото на влегување во воз-
душниот простор на обласната контрола на летање која 
спаѓа во надлежност на договорната земја (i) и 

- најдалечното место од аеродромот плус бројот на 
километрите во растојанието на големиот круг меѓу: 

- најдалечното место од аеродромот и 
- аеродромот во или местото на излез од тој возду-

шен простор. 
3. Растојанието кое треба да се земе предвид се на-

малува за дваесет (20) километри за секое полетување 
од и за секое слетување на територијата на договорната 
земја. 

 
Член 6 

1. Факторот на тежината е квадратен корен од ко-
личникот кој се добива по пат на делење со педесет 
(50) на бројот на метричките тони од максималната до-
кументирана тежина на воздухопловот при полетува-
ње, дадена во Уверението за пловидбеност, Прирачни-
кот за летање или кој било друг документ со еднаква 
важност и тоа: 

50
полетувањеримакс.теж.п

=p  

 
Тогаш кога максималната документирана тежина на 

воздухопловот при полетување не им е позната на те-
лата кои се одговорни за наплаќањето на надоместоци-
те, факторот на тежината се пресметува со земање на 
тежината на најтешкиот воздухоплов од истиот тип кој 
е познат. 

2. Тогаш кога еден воздухоплов има повеќе доку-
ментирани максимални тежини при полетување, фак-
торот на тежината се утврдува врз основа на најголема-
та максимална тежина при полетување која е одобрена 
за воздухопловот од страна на неговата земја на реги-
страција. 

3. Но, тогаш кога оператор им укажал на надлежни-
те тела за наплаќање на надоместоците дека врши соо-
браќај со два или повеќе воздухоплови кои се различни 
верзии на истиот тип, просекот од максималните тежи-
ни при полетување на сите воздухоплови од тој тип се 
зема за пресметување на факторот на тежината за секој 
воздухоплов од тој тип. Пресметувањето на овој фак-
тор по тип воздухоплов и по оператор се прави барем 
еднаш годишно. 

4. За да се пресмета надоместокот, факторот на те-
жината се претставува со цифра земена до две деци-
мални места. 

 
Член 7 

1. Единечната цена на надоместокот се утврдува во 
евра. 

2. Доколку поинаку не реши односната земја, еди-
нечната цена на надоместокот за договорна земја за ко-
јашто еврото не е национална валута, се пресметува од-
ново секој месец со примена на просечната месечна 
стапка на размена на еврото и националната валута за 

месецот кој му претходи на месецот во којшто се вр-
шел летот. Курсната стапка која се применува е месеч-
ниот просек од заклучниот курс издаден од Ројтерс врз 
основа на дневниот курс BID. 

 
Член 8 

1. Следниве летови се ослободени од плаќање на 
надоместоци: 
а. мешаните VFR/IFR летови се ослободуваат од на-

доместоци само за воздушниот простор на обласните 
контроли на летање кои спаѓаат во надлежност на до-
говорната земја или земји каде тие се вршат исклучиво 
со VFR и кога за VFR летови не се наметнуваат надо-
местоци; 

b. летовите извршени од воздухоплови чијашто 
одобрена максимална тежина при полетување е помала 
од два (2) метрички тона; 

c. летовите кои се извршени исклучиво за транс-
порт, при официјална мисија, на монарх кој e на власт 
и на неговото/нејзиното непосредно семејство, шефови 
на држави, шефови на влади и владини министри. Во 
сите овие случаи, ова мора да се поткрепи со назнака за 
статусот во планот на летање; 

d. летови за трагање и спасување кои се одобрени 
од надлежниот орган за трагање и спасување. 

2. Исто така, договорна земја може во однос на об-
ласната контрола на летање која спаѓа во нивна над-
лежност, да ги ослободи од плаќање: 
а. воените летови на која било земја; 
b. летовите за обука кои се вршат исклучиво заради 

добивање дозвола или квалификација во случајот на 
пилотскиот екипаж и кога ова е поткрепено со адекват-
на напомена во планот за летање. Летовите мора да се 
вршат исклучиво во воздушниот простор на односната 
земја. Летовите не смеат да служат за превоз на патни-
ци и/или стока, ниту да бидат од типот на позициони 
или празни летови; 

c. летовите кои се вршат исклучиво за проверка или 
тестирање на опрема која се користи или треба да се 
користи како земско помошно средство за навигација-
та, со исклучок на позиционите летови на односните 
воздухоплови; 

d. летови кои завршуваат на аеродром од којшто 
полетал воздухопловот и за време на којшто немало 
попатно слетување (кружни летови). 

 
Член 9 

Надоместокот се плаќа во седиштето на 
EUROCONTROL, согласно условите за наплаќање кои се 
дадени во Анекс 2. Валутата на пресметување е еврото. 

 
Член 10 

Условите за примена на системот за надоместоци за 
прелети и единечните цени се објавуваат од страна на 
договорните земји. 

 
                                                                        АНЕКС 1 

 
ОБЛАСНИ КОНТРОЛИ НА ЛЕТАЊЕ 

 
Договорни земји 

 
(како на 1.1.02)* 

 
Сојузна Република Германија 
Горна обласна контрола на летање на Берлин 
Горна обласна контрола на летање на Хановер 

                            
* Обласните контроли на летање на Република Молдавија и 
Република Финска беа додадени на листата по интеграцијата на 
овие земји во Системот за надоместоци за прелети со важност од 
1.1.01 и 1.1.02. 
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Горна обласна контрола на летање на Рајна 
Обласна контрола на летање на Бремен 
Обласна контрола на летање на Диселдорф 
Обласна контрола на летање на Франкфурт 
Обласна контрола на летање на Минхен 
Обласна контрола на летање на Берлин 
 
Република Австрија 
Обласна контрола на летање на Виена 
 
Кралство Белгија - Големо Војводство Луксем-

бург 
Горна обласна контрола на летање на Брисел 
Обласна контрола на летање на Брисел 
 
Република Бугарија 
Обласна контрола на летање на Софија 
Обласна контрола на летање на Варна 
 
Република Кипар 
Обласна контрола на летање на Никозија 
 
Република Хрватска 
Обласна контрола на летање на Загреб 
Горна обласна контрола на летање на Загреб 
 
Кралство Данска 
Обласна контрола на летање на Копенхаген 
 
Кралство Шпанија 
Горна обласна контрола на летање на Мадрид 
Обласна контрола на летање на Мадрид 
Горна обласна контрола на летање на Барселона 
Обласна контрола на летање на Барселона 
Горна обласна контрола на летање на Канарски 

Острови 
Обласна контрола на летање на Канарски Острови 
 
Република Финска 
Горна обласна контрола на летање на Тампере 
Обласна контрола на летање на Тампере 
Горна обласна контрола на летање на Рованиеми 
Обласна контрола на летање на Рованиеми 
 
Француска Република 
Горна обласна контрола на летање на Франција 
Обласна контрола на летање на Париз 
Обласна контрола на летање на Брест 
Обласна контрола на летање на Бордо 
Обласна контрола на летање на Марсеј 
Обласна контрола на летање на Реимс 
 
Обединето Кралство на Велика Британија и Се-

верна Ирска 
Горна обласна контрола на летање на Шкотска 
Обласна контрола на летање на Шкотска 
Горна обласна контрола на летање на Лондон  
Обласна контрола на летање на Лондон 
 
Република Грција 
Горна обласна контрола на летање на Атина 
Обласна контрола на летање на Атина 
 
Република Унгарија 
Обласна контрола на летање на Будимпешта 
 
Ирска 
Горна обласна контрола на летање на Шанон 
Обласна контрола на летање на Шанон 

Океанската транзитна зона на Шанон со следниве 
координати: 51о север, 15о запад, 51о север 8о запад, 48о 
30� север 8о запад, 49о север 15о запад, 51о север 15о за-
пад на и над ниво на летање 55  

 
Република Италија 
Горна обласна контрола на летање на Милано 
Обласна контрола на летање на Милано 
Горна обласна контрола на летање на Рим 
Обласна контрола на летање на Рим 
Горна обласна контрола на летање на Бриндизи 
Обласна контрола на летање на Бриндизи 
 
Република Македонија 
Обласна контрола на летање на Скопје 
 
Република Малта 
Обласна контрола на летање на Малта 
 
Република Молдавија 
Обласна контрола на летање на Кишњев 
 
Кнежевство Монако 
p.m 
(Обласна контрола на летање на Марсеј) 
 
Кралство Норвешка 
Горна обласна контрола на летање на Осло 
Горна обласна контрола на летање на Ставангер 
Горна обласна контрола на летање на Трондхаим 
Горна обласна контрола на летање на Бодо 
Обласна контрола на летање на Осло 
Обласна контрола на летање на Ставангер 
Обласна контрола на летање на Трондхаим 
Обласна контрола на летање на Бодо 
Океанска обласна контрола на летање на Бодо 
 
Кралство Холандија 
Обласна контрола на летање на Амстердам 
 
Португалска Република 
Горна обласна контрола на летање на Лисабон 
Обласна контрола на летање на Лисабон 
Обласна контрола на летање на Санта Марија 
 
Романија 
Обласна контрола на летање на Букурешт 
 
Словачка Република 
Обласна контрола на летање на Братислава 
 
Република Словенија 
Обласна контрола на летање на Љубљана 
 
Кралство Шведска 
Горна обласна контрола на летање на Малме 
Горна обласна контрола на летање на Стокхолм 
Горна обласна контрола на летање Сундсвал 
Обласна контрола на летање на Малме 
Обласна контрола на летање на Стокхолм 
Обласна контрола на летање Сундсвал 
 
Швајцарска Конфедерација 
Горна обласна контрола на летање на Швајцарија 
Обласна контрола на летање на Швајцарија 
 
Чешка Република  
Обласна контрола на летање на Прага 
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Република Турција 
Обласна контрола на летање на Анкара 
Обласна контрола на летање на Истанбул 
 

АНЕКС 2 
 

УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
 
КЛАУЗУЛА 1 
1. Фактурираните износи се плаќаат во седиштето 

на EUROCONTROL во Брисел. 
2. Меѓутоа, EUROCONTROL го смета плаќањето на 

сметките кои се отворени во нејзино име во банкарски-
те установи во договорните или другите земји кои се 
определени од страна на надлежните тела на Системот 
за надоместоци за прелети, како исплата на долговите 
на лицето кое плаќа. 

3. Износот на надоместокот доспева на датумот на вр-
шењето на летот. Последниот датум на користење до кој-
што EUROCONTROL мора да ја прими исплатата се при-
кажува на сметката и е 30 дена од датумот на сметката. 

 
КЛАУЗУЛА 2 
1. Доколку не се применува она што е предвидено 

во став 2 од оваа клаузула, износот на надоместокот се 
плаќа во евра. 

2. Секој корисник кој е државјанин на една Дого-
ворна страна може, секогаш кога врши исплата во 
определена банкарска установа која се наоѓа во Земјата 
чијшто државјанин е истиот, да го исплати долгот во 
конвертибилната валута на таа земја. 

3. Кога еден корисник ја користи можноста на која 
упатува горенаведениот став, промената на износот во 
евра во национална валута се врши по дневниот курс 
кој се користи за комерцијални трансакции на датумот 
на важење и во местото на плаќање. 

 
КЛАУЗУЛА 3 
Се смета дека EUROCONTROL ја примила испла-

тата на датумот на користење на којшто износот кој се 
должи е примен на определената банкарска сметка на 
EUROCONTROL. Датумот на користење е датумот на 
којшто EUROCONTROL може да ги користи средствата. 

 
КЛАУЗУЛА 4 
1. Плаќањата се придружени со извод во кој се на-

ведени референците, датумите и износите во евра кои 
се однесуваат на платените сметки и на сите одбиени 
задолженија. Барањето да се прикажуваат износите на 
сметките во евра се применува исто така и за корисни-
ците кои ја користат можноста да плаќаат во национал-
на валута. 

2. Кога исплатата не е придружена со податоците 
кои се наведени во став 1 погоре, а кои овозможуваат 
таа да се примени за конкретна сметка или сметки, 
EUROCONTROL ја користи наплатата: 

- прво за камата, а потоа 
- за најстарите неплатени сметки. 
 
КЛАУЗУЛА 5 
1. Рекламациите за сметките  мора да се поднесат 

до EUROCONTROL по писмен пат или преку еле-
ктронско средство, кое претходно е одобрено од страна 
на EUROCONTROL. Последниот датум до којшто 
EUROCONTROL мора да ги прими рекламациите се 
прикажува на сметката и е 60 дена од датумот на сме-
тката. 

2. Датумот на поднесување на рекламации е датумот 
на којшто EUROCONTROL ги примил рекламациите. 

3. Рекламациите мора да бидат детални и придру-
жени со каков и да е соодветен доказ за потврда. 

4. Поднесувањето на рекламација од страна на еден 
корисник не му дава право да врши какво било одбива-
ње од соодветната сметка, освен ако не е овластен да го 
прави тоа од страна на EUROCONTROL. 

5. Во случај кога EUROCONTROL и еден корисник се 
заемно должник и доверител, не се вршат исплати за ком-
пензација без претходна согласност на EUROCONTROL. 

  
КЛАУЗУЛА 6 
1. Секој надоместок кој не е исплатен до последни-

от датум за плаќање се зголемува со додавање на кама-
та според стапка која е одредена од страна на надлеж-
ните органи и е објавена од страна на договорните зем-
ји согласно член 10 од условите за примена. Каматата, 
наречена Камата за задоцнето плаќање, е просто укама-
тување кое се пресметува од ден на ден за неплатениот 
заостанат износ. 

2. Каматата се пресметува и фактурира во евра. 
 
КЛАУЗУЛА 7 
Кога еден должник не го плаќа износот кој го дол-

жи, можат да се преземат мерки за принудно враќање 
на долгот. 

___________ 
53. 
Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 38/91, 46/93 и 55/95), министерот за здрав-
ство, по претходно мислење од Медицинскиот факул-
тет, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПЕ-
ЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за специјализација и субспецијали-
зација на здравствените работници и здравствените со-
работници со високо образование (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 1/92, 18/93, 53/95, 61/95, 
59/96, 20/00 и 4/02) во член 2 точка 31 се менува и гласи: 

�31. Примарна здравствена заштита........36 месеци.� 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
   Бр. 09-10324/1                                Министер, 

24 декември 2003 година         д-р Реџеп Сељмани, с.р. 
        Скопје 

___________ 
54. 
Врз основа на член 17-а став 2 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003 и 85/2003), директо-
рот на Агенцијата за државни службеници донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува содржината на го-

дишниот план за соодветна и правична застапеност на 
заедниците (во натамошниот текст: �годишен план�). 
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Член 2 
Годишниот план за секоја наредна година се доне-

сув  најдоцна до 1-ви септември тековната година. а
 

Член 3 
(1) Годишниот план содржи: 
- податоци за: бројот и процентот на застапеност на 

Македонците и на припадниците на заедниците, и тоа: 
Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци и оста-
нати, во вкупниот број вработени во органот, нивната 
полова структура, застапеноста во групите државни 
службеници и другите вработени без статус на држав-
ни службеници, што ја одразува состојбата во органите 
од член 3 ставови (2) и (3), заклучно со први септември 
тековната година; 

- ефекти од претходно преземените и реализирани 
мерки, предвидени во претходниот годишен план, 
вклучувајќи податоци за активностите поврзани со вра-
ботувањата од последната година (број на објавени ог-
ласи за вработување државни службеници и лица без 
статус на државни службеници, податок за етничката 
припадност на кандидатите од листите за селекција и 
за селектираните кандидати, број на вработени припад-
ници на заедниците и успешно реализирани приправ-
нички испити за државни службеници); 

- податок за работни места за државни службеници 
и лица без статус на државни службеници кои би се по-
полниле со припадници на заедниците во текот на на-
редната година (слободни, односно упразнети работни 
места и планирани нови работни места) и начинот и 
динамиката на нивното пополнување; 

- мерки за стручно оспособување и усовршување 
поврзани со имплементацијата на начелото на соодвет-
на и правична застапеност на припадниците на заедни-
ците  во органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот 
за државните службеници, согласно годишната програ-
ма за стручно оспособување и усовршување од ставот 
(2) на членот 24 од Законот за државните службеници. 

(2) Годишниот план содржи проценка за фискални-
те импликации за реализација на активностите предви-
дени во ставот 1 од овој член. 

 
Член 4 

Органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за 
државните службеници во своите годишни планови 
може да предвидат и други мерки за подобрување на 
соодветната и правичната застапеност на припадници-
те на заедниците. 

 
Член 5 

(1) Податоците од став 1 алинеја 1 од член 3 на ова 
упатство се прикажуваат во образец за тековната со-
стојба кој е составен дел на упатството. 

(2) Образецот содржи: назив на органот, број на  вра-
ботени Македонци, Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, 
Бошњаци и останати, процент на застапеност од вкупни-
от број на вработени, пол-машки и женски, раководни 
државни службеници, стручни државни службеници, 
стручно-административни државни службеници и други 
вработени без статус на државен службеник. 

 
Член 6 

Органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за 
државните службеници доставуваат копија од годиш-
ниот план до Агенцијата за државни службеници нај-
доцна во рок од седум дена од денот на неговото доне-
сување.  

Член 7 
Годишниот план за 2004 година се донесува и се 

доставува до Агенцијата за државни службеници нај-
доцна до 1-ви април 2004 година. 

Член 8 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
         Бр. 07-48/1             
13 јануари 2004 година          Директор, 
             Скопје        Татјана Трендафилова-Поповска, с.р. 

 
 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА 

ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 

ОБРАЗЕЦ ЗА ТЕКОВНAТA СОСТОЈБA 
 

Назив на органот ____________________________ 
 

Пол 

 Број 

Процент 
од 

вкупниот 
број на 
вработени 

Машки Женски 

Македонци     

Албанци     

Турци     

Роми     

Власи     

Срби     

Бошњаци     

Останати     

Вкупно     

 

Раководни 
државни 
службеници

Стручни 
државни 
службеници 

Стручно-
администра-
тивни 
државни 
службеници 

Други 
вработени 
без статус на 
државен 
службеник 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

___________ 
55. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Црквино - општи-
на Велес. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Црквино, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ�  бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-259/1                    Директор,  

16 јануари 2004 година            Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

__________ 
56. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Боротино - општи-
на Кривогаштани. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Боротино, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ�  бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-260/1                    Директор,  

16 јануари 2004 година            Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

__________ 
57. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Долани - Оп-
штина Штип. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Долани, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-142/1                                      Директор, 

13 јануари 2004 година          Бисера Јакимовска,с.р. 
             Скопје 

__________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Законот за вршење на ус-
луги брз трансфер на пари (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 77/2003), направена е грешка по-
ради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР 

НА ПАРИ 
 
Во членот 9 став 4 во првата реченица по зборот 

�рок� треба да стојат зборовите: �од осум дена�. 
 

         Бр. 10-86/1                      Од Законодавно-правната 
9 јануари 2004 година           комисија на Собранието на  
            Скопје                            Република Македонија 
_______________________________________________ 

 
O Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02), Мини-
стерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец декем-

ври 2003 година, во однос на месец ноември 2003 годи-
на, е повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец декември 
2003 година, во однос на месец ноември 2003 година, 
за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,25%. 

 
                                                           Министер, 

                                                     Јован Манасијевски, с.р. 
___________ 

 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во декември 
2003 година во однос на ноември 2003 година е 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е -0.002. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи од секој месец во годи-
ната до крајот на годината е: 

 
Преглед по месеци 
 
јан. фев. март април мај јуни 

-0.014 -0.013 -0.012 -0.012 -0.009 0.007 
 
јули август септ. октом. ноемв. декем.
0.006 0.003 0.000 0.009 0.002 0.000 

 
4. Коефициентот на пораст на животните трошоци 

во Република Македонија од почетокот на годината до 
крајот на декември 2003 година во однос на просекот 
на животните трошоци за 2002 година во Република 
Македонија е 0.012. 

 
                     Директор, 

            м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


