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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2624. 

Врз основа на член 47 став (4) од Законот за квали-
тетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 67/04, 92/07 35/10 и 47/11), 
Владата на Република Македонија, на седница одржана 
на 17.8.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОГОРУВАЧКИТЕ КА-
ПАЦИТЕТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ МЕРКИ 
ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ОД  

ЗАГАДУВАЊЕ (1) 
 

Член 1 
Со оваа уредба се определуваат согорувачките ка-

пацитети односно инсталации кои треба да ги преземат 
мерките за заштита на амбиентниот воздух од загаду-
вање. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваa уредба го имат 
следното значeње: 

1. Согорувачки капацитети се согорувачки инстала-
ции и инсталации во рамките на  технолошкиот процес 
на производство кои имаат согорувачки уреди.  

                            
1  Со оваа уредба се врши усогласување со:  

- Директивата  на Европскиот парламент и на Советот 
од 23 октомври 2001 година за ограничување на 
емисиите на одредени загадувачи во воздухот од 
големи согорувачки постројки, 32001L0080; и со 
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2. Мерки за заштита на амбиенталниот воздух од 

загадување се збир на соодветни активности чија цел е 
спречување на загадувањето на воздухот, спречување 
од настанување на штетни последици за квалитетот на 
воздухот, намалување и отстранување на штетите и 
обезбедување на подобра состојба на квалитетот на 
воздухот. 

3. Планирање на мерките се активности кои треба 
да ги преземат субјектите кои управуваат со инстала-
циите од член 3 став (1) од оваа уредба заради специ-
фицирано, осмислено, структуирано, приоритетно и 
испланирано распоредување на мерките во согласност 
со релевантни документи од областа на заштита на воз-
духот и другите релеванти документи за заштита на 
животната средина, како и имплементирање на предви-
дените мерки за заштита на воздухот. 

4. Спроведување на методите за мерење на емисии-
те е користење на мерни методи при мерењата на еми-
сиите на загадувачките супстанции усогласени со CEN 
и ISO стандардите, усвоени како македонските стан-
дарди. 

5. Загадувачките супстанции за кои се преземаат 
мерки за намалувањето на емисии се супстанциите на-
ведени во Правилникот за супстанциите за кои задол-
жително се пропишуваат гранични вредности на еми-
сија во А–интегрирана еколошка дозвола. 

 
Член 3 

(1) Согорувачките инсталации кои треба да плани-
раат и да преземат мерки за заштита на амбиентниот 
воздух од загадување преку намалување на емисиите 
на одделните загадувачки супстанции во воздухот се 
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согорувачките инсталации со капацитет од 50 и над 50 
мегавати (MW) и инсталациите кои имаат согорувачки 
уреди за потребите на технолошкиот процес со вкупна 
топлинска моќност од 50 и над 50 мегавати (MW) 
вкупно на ниво на целата инсталацијата.  

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се при-
менува за следниве инсталации:  

a) постројки во кои производите од согорувањето се 
користат за директно греење, сушење или за која било 
друга обработка на предмети или на материјали, печки 
за дополнително загревање како и печки за термичка 
обработка; 

б) постсогорувачки постројки, т.e. секоја техничка 
апаратура дизајнирана за прочистување на отпадните 
гасови со согорување што не работи како независна со-
горувачка постројка; 

в) објекти за регенерирање на катализатори од ката-
литички крекинг; 

г) објекти за конверзија на сулфурводород во сул-
фур; 

д) реактори што се користат во хемиската инду-
стрија; 

ѓ) печки со коксни батерии; 
е) каупери; 
ж) секоја техничка апаратура што се користи за по-

гон на возило, брод или на авион; 
з) гасни турбини што се користат на крајбрежни 

платформи, и 
ѕ) стационарни непатнички мотори со внатрешно 

согорување на погон на дизел, бензин и на гас . 
 

Член 4 
(1) Субјектите кои управуваат со инсталациите од 

член 3 став (1) на оваа уредба донесуваат план за пре-
земање на мерки за заштита на амбиентниот воздух од 
загадување преку намалување на емисиите на одделни-
те загадувачки супстанции во воздухот во кој се иден-
тификуваат планираните мерки.  

(2) Планот за преземање на мерки за заштита на ам-
биентниот воздух од загадување, се подготвува за пер-
иод од пет години во кој треба да се  преземат мерки за 
заштита на амбиентниот возух кој се ревидира еднаш 
годишно. 

(3) Мерките од став (1) на овој член, субјектите кои 
управуваат со инсталациите ги доставуваат до органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина со цел нивно вклучување во На-
ционална програма за постепена редукција на количи-
ните на емисии на одредените загадувачки супстанции 
на ниво на Република Македонија.  

(4) Мерките од став (1) на овој член соодветно се 
вградуваат во интегрираните еколошки дозволи однос-
но дозволите за усогласување со оперативен план изда-
дени согласно Законот за животна средина.   

 
Член 5 

Инсталациите од член 3 став (1) на оваа уредба мо-
жат да бидат изземени од обврските определени во 
член 4 од оваа уредба во случаи кога:  

а) операторот на постојната инсталација со писмена 
изјава гo известил органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина дека 

нема да работи со инсталацијата повеќе од 2 500 работ-
ни часа годишно почнувајќи од денот на влегување на 
сила на оваа уредба и завршувајќи најдоцна до 31 де-
кември 2015 година, и 

б) операторот се обврзал секоја година да доставува 
до органот надлежен за вршење на работите од областа 
на животната средина извештај за дозволеното искори-
стено и неискористено време за преостанатиот работен 
век на инсталацијата.  

 
Член 6 

Листата на согорувачки капацитети од член 3 став 
(1)  на оваа уредба, органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина ја об-
јавува на својата веб страна.  

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

 
 Бр. 51-3242/1                    Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2625. 

Врз основа на член 40 став (13) од Законот за упра-
вување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 161/2009, 
17/2011 и 47/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА  НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА 
СПАКУВАНИ СТОКИ И ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИ-
ШТУВАЊЕ НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува начинот, постапката и 
потребната документација за враќање на надоместокот 
за извоз  или уништување на спакувани стоки и за из-
воз или уништување на кеси за транспорт на стоки. 

 
Член 2 

Враќањето на уплатениот надоместок во случаите на 
извоз или уништување на спакувани стоки се врши во 
висина на уплатениот надоместок по видови материјали 
и подвид на материјали на пакувањето од количината на 
извезената односно уништената спакувана стока.  

Враќање на уплатен надоместок за  извоз или уни-
штување на кеси за транспорт на стоки се врши во ви-
сина на уплатениот надоместок за количината на изве-
зени, односно уништени  кеси за транспорт на стоки.  

Враќањето на уплатениот надоместок од ставовите 
1 и 2 на овој член се врши врз основа на  поднесеното 
писмено барање  за враќање на уплатениот надоместо-
кот до Министерството за животна средина и простор-
но планирање. 
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Член 3 
Во барањето од член 2 став 3 од оваа уредба се вне-

суваат податоци за: 
1. називот и адреста на обврзникот за плаќање на 

надоместокот; 
2. назив и адреса на деловниот субјет кој го извр-

шил извозот; 
3. назив и адреса на деловниот субјект кој го извр-

шил унишувањето на стоката, односно кесите за транс-
порт на стоки и  

4. име и презиме на  лице за контакт. 
Кон барањето од став  1  на овој член  се доставува-

ат и следните докуменети: 
1. Извозна царинска декларација за извезена коли-

чина на спакувани стоки со пресметка на уплатениот 
надоместок по видови материјали и подвид на матери-
јали на пакувањето од количината на извезените спаку-
вани стоки во фотокопија; 

2. Фактурата односно друг документ врз основа на 
која е пресметан надоместокот за кој се бара враќање 
на уплатениот надоместокот во фотокопија;  

3. Доказ за  уплатен надоместокот (фотокопија од 
уплатницата или извод кога е извршена уплатата на на-
доместокот) и 

4. Табеларен преглед на пресматката за враќање на 
уплатен надоместок за извезената  или уништената  ко-
личина на  спакувани стоки односно извезени или уни-
штени количини на  кеси за транспорт на стоки кој со-
држи:  

- вид на производ за кој е уплатен надоместокот; 
- дата на извршената уплата на надоместокот за се-

која уплата и за секој надоместок поединечно; 
- број и датум на фактурата односно друг документ 

врз основа на кој е извршена пресметката на надоме-
стокот; 

- број и датум на царинската декларација со које се 
потврдува извозот на спакуваните стоки односно кеси 
за транспорт на стоки; 

- висина на надоместокот пресметан и уплатен на-
доместок  (поединечна   вредност); 

- висина на надоместокот за кој се бара враќање  
(поединечна вредност) и 

- вкупен износ на уплатениот надоместок  и вкупен 
износ  за  кој се бара враќање на надоместокот. 

Во случаите на уништување на спакувана стока од-
носно кеси за транспорт на стоки освен докуметите од  
став 2 на овој член се поднесува и записник за уништу-
вањето на спакуваните стоки односно кесите за транс-
порт на стоки во фотокопие. 

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
 Бр. 51-3441/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година              на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                          м- р Зоран Ставрески, с.р. 

2626. 
Врз основа на член 39 став (12) од Законот за упра-

вување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 140/10 и 47/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, до-
несе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА  И ПОТРЕБНАТА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА  ИЗВЕЗЕНАТА  КОЛИЧИНА НА БАТЕРИИ И  

АКУМУЛАТОРИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот, постапката и 

потребната документација за враќање на надоместокот 
за извезената количина на батерии и акумулатори. 

 
Член 2 

Враќање на уплатен надоместок за извeзезената ко-
личина  на батерии и акумулатори се врши во висина 
на уплатениот надоместок (во понатамошниот текст: 
надоместок). 

Враќањето на уплатениот надоместок се врши врз 
основа на поднесеното писмено барање за враќање на 
уплатениот надоместокот до Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

 
Член 3 

Во барањето од член 2 став  2 од оваа уредба се 
внесуваат податоци за: 

1. називот и адреста на обврзникот за плаќање на 
надоместокот; 

2. назив и адреса на деловниот субјет кој го извр-
шил извозот и 

3. име и презиме на  лице за контакт. 
Кон барањето од член 2 став 2 од оваа уредба  се 

доставува следната документација: 
1. Извозна царинска декларација за извезена коли-

чина на батерии и акумулатори со пресметка на упла-
тениот надоместок за количината на батерии и акумул-
тори по видови согласно член 39 од Законот за управу-
вање со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори  во фотокопија;  

2. Фактурата односно друг документ врз основа на 
која е пресметан надоместокот за кој  се бара враќање 
на надоместокот во фотокопија; 

3. Доказ за уплатен надоместокот (фотокопија од 
уплатницата или изводот кога е извршена уплата на на-
доместокот, и  

4. Табеларен преглед на пресматката за враќање на 
уплатен надоместок  за извезената  количина на бате-
рии и акумилатори  кој содржи: 

- вид на производ за кој е уплатен надоместокот; 
- дата на извршената уплата на надоместокот за се-

која уплата и за секој надоместок поединечно; 
- број и датум на фактурата односно друг документ 

врз основа на кој е извршена пресметката на надоме-
стокот; 
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- број и датум на царинската декларација со које се 
потврдува извозот на батериите и/или акумулаторите; 

- висина на надоместокот пресметан и уплатен на-
доместок (поединечна вредност); 

- висина на надоместокот за кој се бара враќање  
(поединечна вредност) и 

- вкупен износ на уплатениот надоместок  и вкупен 
износот за кој се бара враќање. 

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија “, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2012 година. 

 
Бр. 51-3442/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                          м- р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2627. 

Врз основа на член 131 став 4 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.8.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА 
ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со оваa уредба се утврдуваат индикативните це-

ли за заштеда на енергија во Република Македонија до 
2018 година. 

 
Член 2 

(1) Индикативните цели за заштеда на енергија се 
утврдуваат за вкупната потрошувачка на финална 
енергија во Република Македонија до 2018 година, ка-
ко и за потрошувачката на финална енергија во истиот 
период за следните сектори, пооделно: 

1) домаќинства (резиденцијален сектор), 
2) комерцијален и услужен сектор, 
3) индустрија и  
4) сообраќај. 
(2) Потрошувачката на финалната енергија ја опфа-

ќа енергијата дистрибуирана или продадена на крајни-
те потрошувачи, и при определување на истата не се 
земаат предвид климатски влијанија, структурни про-
мени или промени во производството.  

(3) Очекуваните заштеди на енергија ќе се постиг-
нат со мерки што опфаќаат енергетски услуги и други 
мерки за подобрување на енергетската ефикасност. 

(4) Пресметката на индикативни цели за заштеда на 
енергија се прави согласно Методологијата за пресме-
тка на индикативните цели, дадена во Прилогот кој е 
составен дел на оваа уредба. 

ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА  
НА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 3 

(1) Индикативната цел за вкупна заштеда на енерги-
ја до крајот на 2018 година, определена врз основа на 
Стратегијата за енергетска ефикасност и првиот Акци-
онен план за енергетска ефикасност, изнесува најмалку 
9% од просечната годишна потрошувачка на финална 
енергија во периодот од 2002 до 2006 година. 

(2) Врз основа на индикативната цел од ставот (1) 
на овој член, кумулативните заштеди на енергија до 
2018 година ќе изнесуваат најмалку 147.2 ktoe (килото-
ни еквивалентна нафта). 

 
Член 4 

(1) Времената индикативната цел за заштеда на 
енергија до крајот на 2012 година, определена врз ос-
нова на Стратегијата за енергетска ефикасност и први-
от Акционен план за енергетска ефикасност, изнесува 
4,04% од просечната годишна потрошувачка на финал-
на енергија во периодот од 2002 до 2006 година. 

(2) Врз основа на индикативната цел од ставот (1) 
на овој член, кумулативните заштеди на енергија до 
2012 година треба да изнесуваат 66.1 ktoe. 

(3) Заштедите на енергија по одделните сектори се 
определуваат врз основа на распределбата прикажана 
во став (4) од Прилогот на оваа уредба и тие, во ktoe, 
изнесуваат: 

 
Сектор ktoe 
Индустрија 41.0 
Сообраќај 12.5 
Домаќинства 7.6 
Комерцијален и услужен сектор 5.0 
Вкупно 66.1 

 
(4) Агенцијата за енергетика, најдоцна до крајот на 

јуни 2013 година, треба да изврши проценка на оства-
рените кумулативните заштеди на енергија постигнати 
во периодот до 2012 година, со примена на методоло-
гија за мерење и верификација на остварените заште-
дите на енергија, донесена во согласност со ставовите 
(5) и (6) од член 135 од Законот за енергетика. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 5 

(1) Овaа уредба влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
  Бр. 51-3908/1                    Заменик на претседателoт 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија, 

                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Стр. 8 - Бр. 112 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 август 2011 
 

2628. 
Врз основа на член 89 став 3 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 го-
дина, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИ-
ВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОЕКТОТ  БОШАВА  ЗА  ПОВЕЌЕНАМЕНСКО  

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за јавно приватно партнерс-
тво за реализација на Проектот Бошава за повеќена-
менско искористување на водите, донесена од Одборот 
на водокорисници на Водостопанство „Тиквеш” број 
02-209/3 на 21.3.2011 година.  

 
Член 2 

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

 
 Бр. 51-2041/1                    Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2629. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА СТВАР  

НА ОПШТИНА КОНЧЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движна ствар (возило), со следните каракте-
ристики: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општината Конче. 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Конче, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3470/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2630. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА  

ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стење на движна ствар (возило), со следните каракте-
ристики: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општината Пехчево. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општината Пехчево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од чле-
нот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3471/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2631. 
Врз основа на член 135-а, став 3  од Законот за за-

штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010 и 
47/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБИТЕ 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ  
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ – НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Се дава согласност на спогодбите за регулирање на 

меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат 
дејност во заштитено подрачје – Национален парк Га-
личица – Прошетка  на посетители во Национален парк 
Галичица, со превозно средство – чамец без мотор и 
тоа: Спогодба бр. 03-129/1 од 27.4.2011 година, склуче-
на помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица 
– Охрид, како субјект задолжен за управување со за-
штитеното подрачје и ДООЕЛ „Острово Б.Д.Б Охрид 
ДООЕЛ“, од Охрид, како субјект кој врши дејност во 
заштитено подрачје, Спогодба бр. 03-129/2 од 
27.4.2011 година, склучена помеѓу Јавната установа 
Национален парк Галичица – Охрид, како субјект за-
должен за управување со заштитеното подрачје и 
„ДПТУ Ардиго компани“, од с.Велгошти, Охрид, како 
субјект кој врши дејност во заштитено подрачје, Спо-
годба бр. 03-129/3 од 27.4.2011 година, склучена поме-
ѓу Јавната установа Национален парк Галичица Охрид, 
како субјект задолжен за управување со заштитеното 
подрачје и „Искра-Перлес Охрид ДООЕЛ“ од Охрид, 
како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје, 
Спогодба бр. 03-129/4 од 16.5.2011 година, склучена 
помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица – 
Охрид, како субјект задолжен за управување со зашти-
теното подрачје и ДООЕЛ „Нико-Турс ДООЕЛ 
Охрид“, од Охрид, како субјект кој врши дејност во за-
штитено подрачје и Спогодба бр.03-260 од 24.6.2011 
година, склучена помеѓу Јавната установа Национален 
парк Галичица -  Охрид, како субјект задолжен за упра-
вување со заштитеното подрачје и „Суљо Дизајн 
Охрид ДООЕЛ“ од Охрид, како субјект кој врши деј-
ност во заштитено подрачје. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 51-3862/1                    Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2632. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Акционерското 
друштво Електрани на Македонија, во државна сопс-
твеност, Скопје, на  седницата одржана на 17.8.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2010 
ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО ЗА 2010 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 

за 2010 година и Финансискиот извештај за работењето 
за 2010 година на Акционерското друштво за произ-
водство на електрична енергија, Електрани на Македо-
нија, во државна сопственост, Скопје, УО бр.02-
1102/138/1.1 и УО бр.02-1102/138/1 од 23.2.2011 годи-
на, усвоени од Управниот одбор на Акционерското 
друштво, на седницата, одржана на 23.2.2011 година. 

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

 
Бр. 51-3895/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2633. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Акционерското 
друштво Електрани на Македонија, во државна сопс-
твеност, Скопје, на  седницата одржана на 17.8.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
ЗА 2010 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за остварените резултати од работењето за 2010 година 
на Акционерското друштво за производство на еле-
ктрична енергија, Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје, УО бр.02-2891/152/1 од 
30.5.2011 година, усвоен од Управниот одбор на Акци-
онерското друштво, на седницата одржана на 30.5.2011 
година. 

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

 
Бр. 51-3895/2                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2634. 
Врз основа на член 54-а, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 

- еден котел тип 66Т1 (на кој му недостасува пламе-
ник) и  

- едена цистерна  од 20 тона течно гориво. 
 

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

без надомест на трајно користење на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со ректо-
рот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Бито-
ла, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 51-3966/1                    Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2635. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно-
то земјиште („Службен  весник на Република Македони-
ја“ бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН  
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Акционерско друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката - Скопје (ЕМБС: 
6701221) со седиште во Скопје-Центар, ул.Орце Нико-
лов бр.138, се дава право на трајно користење градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија кое 
претставува:  

- КПбр.9532/14 КО Центар 1 со површина од 12м2 
евидентирано во Имотен лист бр.52530 КО Центар 1, 

- КПбр.9532/15 КО Центар 1 со површина од 272м2 
евидентирано во Имотен лист бр.48081 КО Центар 1, 

- КПбр.9538/10 КО Центар 1 со површина од 5м2 
евидентирано во Имотен лист бр.52529 КО Центар 1, 

- КПбр.9538/24 КО Центар 1 со површина од 1м2 
евидентирано во Имотен лист бр.53798 КО Центар 1, 

- КПбр.9538/9 КО Центар 1 со површина од 80м2 
евидентирано во Имотен лист бр.52529 КО Центар 1, 

- КПбр.9532/5 КО Центар 1 со површина од 121м2 
евидентирано во Имотен лист бр.96372 КО Центар 1, 

- КПбр.9538/2 КО Центар 1 со површина од 374м2 
евидентирано во Имотен лист бр.96372 КО Центар 1, 

- КПбр.9532/4 КО Центар 1 со површина од 27м2 
евидентирано во Имотен лист бр.96372 КО Центар 1, 

- КПбр.9539/2 КО Центар 1 со површина од 443м2 
евидентирано во Имотен лист бр.56057 КО Центар 1 
или со вкупна површина од 1335м2,  

согласно Извод од Детален урбанистички план 
„МАЛ РИНГ“ донесен со Одлука бр. 07-2138/8 од 
31.5.2011 година, под Бр.26-3432/2 од 22.7.2011 година 
од општина Центар и Копие за нумерички податоци со 
список на податоци за формирање на градежна парцела 
под Бр.1125/238 од 22.7.2011 година од Агенција за ка-
тастар на недвижности, Центар за катастар на недвиж-
ности-Скопје. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежно земјиште 
од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 51-4220/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2636. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на17.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУМИНИСТЕРСКА КО-
МИСИЈА ЗА ПИЛОТ ПРОЕКТОТ ЗА ЛОКАЛЕН 
РАЗВОЈ НА РЕГИОНОТ ДЕБАР И РЕКА (КОМ-
ПОНЕНТА Ц НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
ЗА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО  

НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА) 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се формира Меѓуминистерска коми-

сија за Пилот проектот за локален развој на регионот 
Дебар и Река со цел да раководи со Пилот проектот на 
национално ниво. 
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Член 2 
Со Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот 

за локален развој на регионот Дебар и Река ќе раководи 
министерот за култура.   

 
Член 3 

Членови на Меѓуминистерската комисија за Пилот 
проектот за локален развој на регионот Дебар и Река се 
министрите кои раководат со: 

1. Министерството за култура, 
2. Министерството за животна средина и просторно 

планирање, 
3. Министерството за локална самоуправа,  
4. Министерството за економија, 
5. Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
6. Раководителот на Управувачкиот комитет. 
 

Член 4 
Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за 

локален развој на регионот Дебар и Река политички го 
потврдува проектот, обезбедува усогласеност со нацио-
налните политики и цели, обезбедува врска помеѓу ло-
калните и националните интереси, одлучува за усвоју-
вање на проектниот процес, неговите резултати (локал-
ни и национални), спроведливи опции и предлози кои 
имаат за цел да ја унапредат практиката на национално 
ниво. 

 
Член 5 

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за 
локален развој на регионот Дебар и Река ќе донесе Де-
ловник за својата работа.  

 
Член 6 

Стручно-административните работи на Меѓумини-
стерската комисија за Пилот проектот за локален раз-
вој на регионот Дебар и Река ќе ги врши Координато-
рот на проектот и Управата за заштита на културното 
наследство, орган во состав на Министерството за кул-
тура. 

 
Член 7 

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за 
локален развој на регионот Дебар и Река годишно ќе ја 
информира Владата на Република Македонија за своја-
та работа. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 51-4229/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                          м- р Зоран Ставрески, с.р. 

2637. 
Врз основа на  член 38 од Законот за управување со 

пакување и отпад од пакување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 161/2009 и 47/2011),  Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.8.2011 година  донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  КОМИСИЈА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со ова одлука се формира Комисија за управување 

со отпад од пакување во следниот состав: 
 
1. За  претседател:  
Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и 

просторно планирање, претседател 
 
2. За членови: 
- Ана Каранфилова Мазневска, раководител на Сектор 

за управување со отпад, Управа за животна средина; 
- Ленче Ќурчиева, помошник раководител на Се-

ктор за ЕУ во Министерството за животна средина и 
просторно планирање; 

- Тахир Шаќири, државен советник од Министерс-
тво за финансии; 

- Филип Ивановски, извршен директор на „ПАКО-
МАК“ ДОО Скопје, Друштво за управување со пакува-
ње и отпад од пакување; 

- Орце Павлов, претставник од правното лице кое 
поседува дозвола за постапување со отпад – директор,  
„Павор“ ДООЕЛ од Велес; 

- Јовица Стефаноски, претставник од правното лице 
кое поседува дозвола за постапување со отпад – дире-
ктор, Агропал ДООЕЛ, Тетово; 

- Душко Христов, претставник од невладина орга-
низација „4х4х4 Балкански мостови“; 

- Зорица Мешкова, претставник од Стопанска комо-
ра на Македонија; 

- Шофкет Азари, државен советник во Министерс-
тво за економија; 

- Ивана Серафимова, претставник од ЗЕЛС, и  
-  Елизабета Спиридонова, претставник од Здруже-

нието на потрошувачи на Македонија.  
 

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

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

 
Бр. 51-4260/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2638. 
Врз основа на член 123 од Законот за заштита на 

потрошувачите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 
1. Во Решението за именување на членови на Сове-

тот за заштита на потрошувачите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/2009), во точка 1, алине-
јата  6 се менува и гласи: 

„д-р Ката Стојановска, раководител на одделение 
во Агенцијата за храна и ветеринарство“. 

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

 
Бр. 51-2530/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2639. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/0810/10 и 51/11) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 17.08.2011 година до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА МЕЃУМИНИСТЕРСКО ТЕЛО ЗАРАДИ ЗА-
ЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 
НА БЕГАЛЦИТЕ И СТРАНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За раководител на Меѓуминистерско тело заради 

зајакнување на системот за интеграција на бегалците и 
странците во Република Македонија се именува Арди-
јан Муча државен советник во Министерството за труд 
и социјална политика.  

2. За членови на Меѓуминистерско тело заради за-
јакнување на системот за интеграција на бегалците и 
странците во Република Македонија се именуваат: 

- Дејан Ивковски од Министерството за труд и со-
цијална политика, 

- Душанка Карамитре од Министерството за труд и 
социјална политика, 

- Братка Дејановска Милческа од Министерството 
за внатрешни работи, 

- Катерина Ставревска од Министерство за надво-
решни работи, 

- Благоја Крастановски од Министерство за надво-
решни работи, 

- Санела Хасиќ од Министерство за правда, 
- Миле Гиновски од Министерството за образова-

ние и наука, 
- Бурим Бајрами од Министерството за здравство, 
- Наташа Вртевска од Заедница на единиците на ло-

калната самоуправа на Република Македонија, 
- Сузана Тунева Паунова од Црвен Крст на Репуб-

лика Македонија. 
3. Во работата на ова тело како член без право за 

гласање ќе учествува и претставник на Канцеларијата 
на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје. 

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

 
       Бр.51-3854/1                    Заменик на претседателот 
17 август 2011 година           на Владата на Република 
          Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2640. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.8.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО 
ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
1. Со ова решение се формира Комитет за реформи 

во државната администрација. 
2. За претседател и членови на Комитетот за рефор-

ми во државната администрација, се именуваат: 
а) за претседател:  
-м-р Никола Груевски, претседател на Владата на 

Република Македонија  
б) за членови: 
-м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на 

Владата и министер за финансии  
-д-р Теута Арифи, заменик на претседателот на 

Владата, задолжена за европски прашања   
-м-р Владимир Пешевски, заменик на претседате-

лот на Владата, задолжен за економски прашања и за 
координација со економските ресори  

-Муса Џафери, заменик на претседателот на Влада-
та, задолжен за спроведување на Рамковниот договор  

-м-р Иво Ивановски, министер за информатичко 
општество и администрација  

-м-р Марта Арсовска-Томовска, заменик на мини-
стерот за информатичко општество и администрација  

3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.51-4282/1                    Претседател на Владата                              

17 август 2011 година           на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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2641. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.8.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ 
ЗА СИТЕ“ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во ,,Програмата Здравје за сите за 2011 година“ 

(„Службен весник на Република Македонија" бр.7/11), 
точката 3 „ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА  ЗДРАВ-
ЈЕ ЗА СИТЕ“ се менува и гласи: 

,,Програмата здравје за сите за 2011 година предви-
дува пристап со медицински тимови до дефинирани 
критични населени места со тежок пристап во зимски-
от и раниот пролетен период. 

Во 30 села опфатени се помеѓу 15.000 до 17.000 жи-
тели . 

Планирани се 240 посети во овие села со здрав-
ствен  тим лекар, сестра и возач како и снабнување на 
пациентите со терапија за кој здравствените домови  се  
овластени стручно да ги кординираат тимовите од 
здравствените установи на подрачјето, а од страна на 
Институт за медицина на труд се планирани 110 посети 
со здравствен тим лекар, сестра, лаборант и возач низ 
цела Република Македонија. 

Активностите ќе се спроведуват во затворени про-
стории привремено прилагодени за давање на здрав-
ствени услуги , евентуално и во теренски амбулантски 
возила. 

Динамиката ќе биде во текот на целата година и тоа 
со посета на дефинирани критични села вкупно 350 по-
сети со најголем акцент во првите четири месеци од го-
дината.“ 

2. Во точката 5 ,,ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 2011“  

Табелата  и текстот под табелата се менуваат и гласат: 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 1 ,3 и 5 од табелата   ќе се доставуваат до 
Здравствени домови и Институтот за медицина на труд 
извршители на активностите. 

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 2 од табелата ќе се достават до Институт 
за јавно здравје на Република Македонија по завршува-
ње на активностите од Програмата и по доставен изве-
штај со резултати од активностите. 

В. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 4 од табелата ќе се доставуваат до Инсти-
тутот за јавно здравје, Здравствени домови и Институ-
тот за медицина на труд извршители на активностите. 

Програмата Здравје за сите ќе се реализира во рам-
ките на обезбедени средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2011 година, во износ на 3.000.000,00 
денари. 

Средствата од Програмата ќе се реализираат од 
страна на Министерството за здравство врз основа на 
доставени фактури и извештај за спроведени активно-
сти, од страна на извришителите на Програмата.“                    

3. Точката 6 ,,ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“   
се менува и гласи: 

,,Извршители на Програмата  се здравствени домо-
ви и Институтот за медицина на труд.“ 

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

 
Бр. 51-3255/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                          м- р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2642. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/2010) и член 15 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИ-
БАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ВО 2011 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за финансиска поддршка во ри-
барството и аквакултурата во 2011 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 3/2011)  во делот 
I  табелата се менува и гласи:  

 
 Мерки Средства 
1. Заштита и развој на водната флора 

и фауна 11 000 000,00 
   
2. Инвестиции во аквакултурата и во 

преработка и маркетинг на риби 
и производи од риби 47 740 000,00 
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3. Техничка помош и риболовни 

пунктови 3 700 000,00 
   
4. Пилот проекти 1 000 000,00 
   
5. Развој на нови пазари и промотивни 

кампањи 1 000 000,00 
   
6. Неподмирени обврски од Програ-

мата со мерки за унапредување на 
рибарството и аквакултурата во 
2010 година 60 000,00 

   
 ВКУПНО СРЕДСТВА 64 500 000,00 

 
2. Во делот II став (6) по зборововите: „50 грама” 

запирката се брише a зборовите: „едногодишен крап до 
70 грама и двогодишен крап со големина до 500 грама” 
се заменуваат со зборовите: „и крап со големина до 500 
грама”. 

3. Во делот III став (1) износот „48 000 000,00” се 
заменува со износот „47 740 000,00”. 

Во табелата, во потточка 2.4. во колоната „Средст-
ва” износот „7 000 000,00” се заменува со износот „6 
940 000,00” a во „ВКУПНО СРЕДСТВА” износот „47 
800 000”се заменува со износот  „47 740 000”. 

Во ставот (6) во втората реченица по зборот „про-
мет” сврзникот „и” се брише и се додаваат зборовите: 
„како и вршителите на аквакултура кои имаат дозвола 
за производство на порибителен материјал наменет за 
промет за насадување на сопствениот рибник”. 

Во ставот (7) во алинеја 8 зборовите: „течен кисло-
род” се заменуваат со зборовите: „jаглерод диоксид 
или течен азот”. 

Ставот (10) се менува и гласи: 
„Средствата од став (1) потточка 2.5. од овој дел 

можат да бидат наменети за надомест за формирано 
матично јато и надомест за набавка на порибителен ма-
теријал. 

Средствата за надомест за формирано матично јато 
се наменети за чување на не повеќе од 700 броја селе-
ктирани и обележани полово зрели матици по одделен 
вид риба.   

Средствата за надомест за набавка на порибителен 
материјал се наменети за насадување на рибник со ку-
пен или насадување на рибник со сопствен произведен 
подмладок од виножитна (калифорниска), речна и 
охридска пастрмка со големина од 10 до 30 грама, 
подмладок од крап со големина од 100 до 500 грама и 
подмладок од сом со големина  до 200 грама.” 

4. Во делот IV став (2) по бројот “3.1.” се додаваат 
зборовите: „и 3.2.”. 

Во ставот (3) бројот “3.2.” и зборовите: “за надо-
мест за изработка на Програма за унапредување и раз-
вој на рибарството и аквакултурата за период од 12 го-
дини и” се бришат. 

5. По делот „VI” се додава нов дел „VI-a” кој гласи: 

„VI-a 
Средствата од дел I точка 6 на оваа програма наме-

нети за неподмирени обврски од Програмата со мерки 
за унапредување на рибарството и аквакултурата во 
2010 година во вкупен износ од 60 000,00 денари ќе се 
користат за подмирување на заостанатите обврски од 
Програмата со мерки за унапредување на рибарството 
и аквакултурата во 2010 година”. 

6. Во делот VIII став  (5) бројот “(3)” се заменува со 
бројот ”(5)”.  

Во ставот (6) бројот “(4)” се заменува со бројот ”(6)”. 
Во ставот (7) бројот “(4)” се заменува со бројот ”(7)”. 
Во ставот (8) бројот “(5)” се заменува со бројот ”(8)”. 
Во ставот (9) бројот “(6)” се заменува со бројот ”(9)”. 
Во ставот (10) бројот “(7)” се заменува со бројот ”(10)”. 
Во ставот (11) бројот “(8)” се заменува со бројот ”(11)”. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр. 51-3986/1                   Заменик на претседателот 

17 август 2011 година            на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2643. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе 

 
ГОДИШНА  ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2011  ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна и локална урбанистичка 
планска документација во Република Македонија во 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.7/11), во точка 1, потточка 1.1. се менува и 
гласи:  

„1.1. Изработка на Генерален урбанистички план на 
Град Скопје, фаза: подготвителни елаборати - 
500.000,00  денари“. 

Потточката 1.2. се менува и гласи: 
„1.2. Изработка на Генерален урбанистички план за 

Град Крива Паланка, фаза: Нацрт План - 2.950.000,00 
денари“ 

Во потточка 1.3. износот „1.900.000,00“ се заменува 
со износот „1.100.000,00“. 

Во потточка 1.4. износот „1.000.000,00“ се заменува 
со износот „650.000,00“. 

Потточката 1.6. се менува и гласи: 
„1.6. Изработка на урбанистичко планска докумен-

тација за езерско крајбрежје со комерцијално - деловни 
намени и инфраструктура 2.950.000,00 денари“ 
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Во потточка 1.7 износот „500.000,00“ се заменува 
со износот „200.000,00“. 

Во потточка 1.9 износот „1.900.000,00“ се заменува 
со износот „1.590.000,00“. 

По потточката 1.12. се додава нова потточка 1.13. 
која гласи: 

„1.13 Изработка на урбанистичко планска докумен-
тација за трговски центри во близина на гранични пре-
мини 660.000,00 денари“. 

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

 
Бр. 51-3992/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2644. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2011 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.8.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГ-
РАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 

УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

основни училишта за 2011 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 3/11 и 52/11), во точка 1, 
табелите „Опис на градежни интервенции и износи по 
училишта Потпрограма TА – Изградба“ и „Опис на 
градежни интервенции и износи по училишта Потпро-
грама TБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат: 

 
Опис на градежни интервенции и износи по учи-

лишта Потпрограма ТА – Изградба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опис на градежни интервенции и износи по учи-
лишта Потпрограма ТБ – Реконструкција 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 51-4259/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2011 година             на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                          м- р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2645. 

По извршеното срамнување со изворниот текст За-
конодавно-правната комисија утврди дека во текстот 
на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
супервизија на осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 44/11), се направени грешки 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ  ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
- во членот 1 став 5 наместо зборовите „ставите“ 

треба да стои зборот „ставовите“ 
- во членот 12 став 1 точка 8 наместо зборот „не“ 

треба да стои зборот „се“ 
- - во членот 12 став 1 точка 9 наместо зборот „се“ 

треба да стои зборот „не“ 
- во членот 13 став 1 точка 6 на крајот од реченица-

та по бројот „5“ треба да стои знакот „%“ и  
- во членот 21 по насловот на членот 120 треба да 

стојат зборовите: „Член 120“. 
 
Број 10-3409/2                  Од Законодавно-правната 

22 август 2011 година          комисија на Собранието на 
   Скопје                              Република Македонија 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2646. 
Врз основа на член 150  од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 21, член 22 и член 25 
од Правилникот за начинот и условите за обука и пола-
гање на посебен стручен испит за инвестиционо сове-
тување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 145/2010 и 30/2011), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија, постапувајќи по Бара-
њето број 09-УП1-62 од 3.6.2011 година на НЛБ Нов 
пензиски фонд за признавање на сертификат за инве-
стиционо советување стекнат во странство за лицето 
Петер Велкаврх, на седницата одржана на ден 1.8.2011 
година, донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. НЕ СЕ ПРИЗНАВА сертификатот број 0156БП 

од 22.12.1994 година за берзански посредник издаден 
од страна на Агенцијата за пазар на хартии од вредност 
на Република Словенија на лицето Петер Велкаврх, ка-
ко сертификат за инвестиционо советување. 

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

 
    Број УП1 09-62         Комисија за хартии од вредност  
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                         Претседател,                                 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2647. 
Врз основа на член 150 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010),  член 21, член 22 и член 25 
од Правилникот за начинот и условите за обука и пола-
гање на посебен стручен испит за инвестиционо сове-
тување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 145/2010 и бр. 30/2011), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, постапувајќи по 
Барањето број 09-1315/1 од 20.5.2011 година на КБ Пр-
во пензиско друштво АД Скопје за признавање на сер-
тификат за инвестиционо советување стекнат во 
странство за лицето Јанко Тренковски, на седницата 
одржана на ден 1.8.2011 година донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. СЕ ПРИЗНАВА сертификатот број 60230 од 05-

09-2003 година за финансиски аналитичар (Chartered 
Financial Analyst – CFA) издаден од страна на Асоција-
цијата за инвестициски менаџмент и истражување, 
Шарлотсвил, Вирџинија, САД (Association for Inves-
tment Management and Research – AIMR), на лицето 
Јанко Тренкоски, како сертификат за инвестиционо со-
ветување. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА кандидатот Јанко Тренкоски 
да ја полага испитната област „Регулатива за пазарот 
на капитал во Република Македонија” во утврдените 
рокови со испитениот  календар  за 2011 година. 

3. По положувањето на испитната област од точка 
2, Комисијата за хартии од вредност ќе донесе Решение 
за издавање уверение за инвестиционо советување за 
лицето Јанко Тренкоски. 

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

 
     Број УП1 09-79        Комисија за хартии од вредност  
1 август 2011 година        на  Република Македонија 

    Скопје                         Претседател,                                   
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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Жиро-сметка: 300000000188798.   
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