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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3050.

Врз основа на член 4-a став (11) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 139/09, 156/10 и 127/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ-АНЕКСОТ КОН ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
ПОМОШ НА КОРИСНИКОТ НА ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1“
 СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПРЕТСТАВУВАНА И ЗАСТАПУВА-
НА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА И ДПТУ ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ БР.03-705/1 ОД 14.4.2011  ГОДИНА

1. Со оваа Одлука се дава согласност на Предлог-анексот кон Договорот за доделување на државна помош на 
корисникот на технолошко-индустриската развојна зона „Скопје 1“ склучен помеѓу Владата на Република Маке-
донија, претставувана и застапувана од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија и ДПТУ Витек Македонија ДООЕЛ Скопје бр.03-705/1 од 14.4.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

              Бр. 136/1                                          Заменик на претседателот
   10 септември 2013 година                                          на Владата на Република
                Скопје                                           Македонија,

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



14 септември 2013 Бр. 127 - Стр. 3

3051.
Врз основа на член 61 став (4) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АЛАБА-
СТЕР ГИПС НА ЛЕЖИШТЕТО ДОЛНО КОСОВРА-
СТИ, ОПШТИНА ДЕБАР СО КОНЦЕСИЈАТА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
- ГИПС НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА 
С.ДОЛНО КОСОВРАСТВИ, ОПШТИНА ДЕБАР 
НА ГИПС И ГИПСЕНИ ПРЕФАБРИКАТИ 

„КНАУФ-РАДИКА“ АД ДЕБАР

1. Со оваа одлука се врши спојување на концесијата 
за експлоатација на минерална суровина – алабастер 
гипс на лежиштето Долно Косоврасти, општина Дебар, 
доделена со Договор за концесија бр.24-2817/1 од 
26.3.2008 година со концесијата за експлоатација на ми-
нерална суровина - гипс на локалитетот во близина на 
с.Долно Косоврастви, општина Дебар, доделена со  До-
говор за концесија бр.24-2815/1 од 26.3.2008 година.

2. По спојувањето на концесиите од точката 1 на 
оваа одлука, концесијата за експлоатација на минерал-
ната суровина-гипс на локалитетот „Долно Косовра-
сти“, општина Дебар е со површина на просторот дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во та-
белата, и тоа:

                    

                                                                   
3. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 2 на оваа одлука изнесува P= 
0,699676 km2.

4. Времетраењето на доделената концесија од точка 
2 на оваа одлука изнесува до 30.06.2026 година.

5. Висината на надоместокот за концесијата од точ-
ка 2 на оваа одлука се определува со Договорот за кон-
цесија во согласност со Тарифникот за утврдување на 

висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални суровини.

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за концесијата од точка 2 на оваа одлука ќе се опреде-
лат со Договорот за концесија.

7. Како почеток на важење на концесијата од точка 
2 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

8. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

Бр. 41-5061/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3052.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА КЛА-
СА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО 
ГЛУВО - БРАЗДА ОПШТИНА ЧУЧЕР - САНДЕВО

   
Член 1

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на комплекс со основна класа на намена Г-2 
лесна индустрија КО Глуво-Бразда, општина Чучер-
Сaндево. 

    
Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 53737м2, 
ги има следните катастарски индикации:



 Стр. 4 - Бр. 127                                                                                14 септември 2013

               

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

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

Бр. 41-5069/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3053.
Врз основа на член 11 алинеја 5 од Законот за осно-

вање на Јавното претпријатие Македонска радиодифу-
зија („Службен весник на Република Македонија бр. 
6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10.9.2013 година доне-
се

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2012 ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
сметка за 2012 година на ЈП Македонска радиодифузи-
ја-Скопје бр. 02-283/1 од 28.2.2013 година, прифатена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на сед-
ницата одржана на 28.2.2013 година.

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

Бр. 41-5426/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3054.
Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за осно-

вање на Јавното претпријатие Македонска радиодифу-
зија („Службен весник на Република Македонија бр. 
6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИ-
ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕ-

ДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ ЗА 2012 ГО-
ДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 
извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифу-
зија-Скопје за 2012 година бр. 02-874/1 од 19.7.2013 го-
дина, прифатен од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие на седницата одржана на 17.7.2013 година.

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

Бр. 41-5426/2 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3055.
Врз основа на член 15 став (5)  и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 
25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА  НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електро-
стопанство на Македонија, Акционерско друштво за ди-
стрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште 
во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за изградба на об-
јект од јавен интерес – поставување на кабелска подзем-
на врска односно подземно каблирање на постоечки 35 
кв Далновод Штип-1 „Овче Поле“ до ТС 110/35 кв 
„Штип-1“ на делот од новата Економска зона во општи-
на Штип, кое претставува:

- КП бр. 141 КО Штип-1 со површина од 80м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.1 од 29.7.2013 година;

- КП бр. 146 КО Штип-1 со површина од 124м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.3 од 29.7.2013 година;
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5893/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3056.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за основа-

ње на Агенцијата за странски инвестиции и промоција 
на извозот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 
2013 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 
за изменување и дополнување на Програмата за работа 
и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија бр. 01-2243/1 од 19.8.2013 година, 
усвоена од Управниот одбор на седницата одржана на 
19.8.2013 година.

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

Бр. 41-5976/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3057.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 50/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА 
МИВ КНСТРАКШАН ЕАД БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „С.СТИНИК“, ОПШТИНА НОВО СЕЛО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалите-
тот „с. Стиник“, општина Ново Село („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 77/13), престанува да ва-
жи заради неплаќање на понудениот еднократен надо-
месток за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања.

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

Бр. 41-6010/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3058.
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И 3А ДАВАЊЕ НA ТРAЈНO КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НA ЈАВНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – 

СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за вработување на Република Македонија му престану-
ва користењето на движни ствари, и тоа:

1) три камп приколки „Брако“ со инвентарен број 
0000004, 0000322 и 0000323, сите година на производс-
тво 1975 година, секоја со површина од 6 м2 и секоја 
со настрешници со површина од 20 м2;

2) камп приколка „Треска 363“ со инвентарен број 
0000002, година на производство 1976 година, со површи-
на од 7,26 м2 и со настрешница со површина од 22,5 м2;

3) четири камп приколки „Треска Т-2“, сите година 
на производство 1984 година, секоја со површина од 
7,26 м2 и со настрешници со површина од 8 м2;

4) движни ствари во камп - приколките од точка 1 
од овој член:
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- три мини шпорети со инвентарен број 
0000241,0000242 и 0000243;

- два фрижидера со инвентарен број 0000244 и 
0000245;

- три конструкции за камп - приколките со инвента-
рен број 0000150, 0000151 и 0000152;

- кофа со инвентарен број 0000153;
- леген со инвентарен број 0000154;
- тринаесет продолжни кабли со инвентарен број од 

0000158 до 0000170;
- осумнаесет чинии со инвентарен број 0000171 и 

0000172;
- дванаесет тенџериња ростфрај со инвентарен број 

0000173, 0000174 и 0000175;
- шест маси пластични со инвентарен број 0000176 

и 0000177;
- дванаесет столови пластични со инвевтарен број 

0000178;
- три тави тефлон со инвентарен број 

0000179,0000180 и 0000181;
- три тави ростфрај со инвентарен број 0000182, 

0000183 и 0000184; 
- осумнаесет лажици со инвентарен број 0000185;
- осумнаесет вилушки со инвентарен број 0000186;
 - три кутлачи со инвентарен број 0000187, 0000188 

и 0000189; 
 - осумнаесет лажици мали со инвентарен број 

0000190; 
 -  петнаесет ножеви со инвентарен број 0000191;
 - дваесет и четири чаши со инвентарен број 

0000192, 0000193, 0000194 и 0000195;
- три дрвени лажици со инвентарен број 0000196;
- три послужавници пластични со инвентарен број 

0000197; 
- девет кутии за кафе со инвентарен број 0000198; 
- три ѓезвиња со инвентарен број 0000199;
- три кофи пластични со инвентарен број 0000200;
- три вангли пластични со инвентарен број 0000201; 
- осумнаесет чинии порцелански со инвентарен број 

0000202; 
- девет перници со инвентарен број 0000203; 
- три тупала за месо со инвентарен број 0000204; 
- осумнаесет шољи за кафе со инвентарен број 

0000205;
- девет ќебиња со инвентарен број 0000206, 

0000207 и 0000208; 
- кабел со инвентарен број 0000213;
- утикач со инвентарен број 0000214 и 
5) движни ствари во камп - приколката од точка 2 

од овој член:
- три ќебиња со инвентарен број 0000052, 0000053 и 

0000054;
- три перници со инвентарен број 0000055,0000056 

и 0000057;
- кофа пластична со инвентарен број 0000061; 
- кабел со инвентарен број 0000062;
- две тенџериња со инвентарен број 0000063 и 

0000064;

- тепсија со инвентарен број 0000065;
- шест тањири порцелански со инвентарен број 

0000066;
- три пластични кутии со инвентарен број 0000067;
- ѓезве ростфрај со инвентарен број 0000068;
- шест тањири пластични со инвентарен број 

0000070;
- маса пластична со инвентарен број 0000096;
- четири столови пластични со инвентарен број од 

0000097 до 0000100;
- шест лажици со инвентарен број 0000101 и
- три тенџериња ростфрај со инвентарен број 

0000102.

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

на трајно користење без надомест на Јавно претприја-
тие за управување и заштита на повеќенаменското по-
драчје ЈАСЕН - Скопје.

Член  З
Директорот на Агенцијата за вработување на Репуб-

лика Македонија склучува договор со директорот на 
Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќе-
наменското подрачје ЈАСЕН - Скопје со кој ќе се уре-
дат правата и обврските за движните ствари од член 1  
од оваа одлука.

Член  4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6028/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3059.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.9.2013 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА КО НОВ

ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Урбанистички план вон населено место за из-
градба на туристичко развојна зона КО Нов Дојран, оп-
штина Дојран.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 15081 м2, 
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр. 41-6350/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3060.
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ 
НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА КО-
ЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО 
СО ОТКУП  НА ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА  ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за воведување на мерка за заштита на 

пазарот на пченица и брашно, со врзување на количини-
те на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица 
произведена во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.92/13 и 93/13),  во 
членот 3 зборовите: „одредбите од член 2 став 2 на 
оваа одлука ќе се применуваат до 31 декември 2013 го-
дина“ се заменуваат со зборовите: „одредбите од член 
2 став 2 на оваа одлука ќе се применуваат до 15 септем-
ври 2013 година до 00,00 часот“.

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

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

Бр. 41-6594/1 Заменик на претседателот
13 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3061.
Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за произ-

води за заштита на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.110/2007,  20/2009, 17/2011, 
53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛА-
СТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СКЛА-
ДИРАЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА, УПОТРЕБА И СОО-
БРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ 
ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

ЗА 2013 ГОДИНА

I
Со оваа програма се одредува мониторинг на актив-

ни компоненти во производите за заштита на растенија-
та, утврдување на сообразноста во производот, одреду-
вање на присуството и концентрациите на резидуите од 
производи за заштита на растенијата во примарните 
земјоделски производи, како и евалуација на нивното 
влијание врз здравјето на човекот или животните или 
животната средина. 

Како и мониторинг во делот на производството, ди-
стрибуцијата, складирањето, прометот, употребата и со-
образноста на производите за заштита на растенијата, 
така и во делот на одредувањето на присуството резиду-
ите од производите за заштита на растенијата во при-
марните земјоделски производи од растително потекло.

II
Средствата за реализација на оваа програма се утвр-

дени во Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на, Раздел 14001 – Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, Програма 5, Подпрограма 
51, ставка 464 во износ од 500.000,00 денари.

III
Мониторингот на производство, преработка, склади-

рање, дистрибуција, употреба и сообразност на произ-
водите за заштита на растенијата и резидуите од произ-
води за заштита во примарните земјоделски производи 
од растително потекло се спроведува на следните пара-
метри: 

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

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

2. Мониторинг во складирање,  дистрибуција, упо-
треба и сообразност на производите за заштита на рас-
тенијата кој опфаќа:
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- определување на застапеност на активните компо-
ненти во производите за заштита на растенијата кои се 
пуштени во промет со најголемо количество во тековна-
та година; 

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

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

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

- утврдување на максимално дозволени концентра-
ции на резидуи од активните компоненти користени во 
процесот на апликација на производите за заштита на 
растенијата кај примарните земјоделски производи од 
растително потекло кои најчесто се употребуваат во ис-
храната и тоа од групата на градинарски и лозаро - ово-
штарски производи.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и ана-
лизирани согласно оваа програма изнесува 305 мостри.

IV
Мониторинг на производство на производи за за-

штита на растенијата се спроведува согласно следниот 
план:

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

- Калифорниска штитеста вошка (Quadrispidiоtis 
perniciоsus),

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

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

V
Мониторинг во складирање, дистрибуција, употре-

ба и сообразност на производите за заштита на растени-
јата се спроведува согласно следниот план:

VI
Мониторинг на резидуи од производи за заштита на 

растенијата кај производи од примарно земјоделско 
производство од растително потекло се спроведува сог-
ласно следниот план: 

VII
Мониторинг на производство на производи за за-

штита на растенијата опфаќа земање на мостри  кај про-
изводителот при самото производство на производот за 
заштита на растенијата непосредно пред полнењето на 
производот. 

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употре-
ба и сообразност на производите за заштита на растени-
јата опфаќа земање на мостри  80% при влез во држава-
та, а 20% во малопродажните објекти за продажба на 
производи за заштита на растенијата. 

Мониторинг на резидуи од производи за заштита на 
растенија кај производи од примарно земјоделско про-
изводство опфаќа земање на мостри:

- Кај доматот во месеците од јуни до октомври во 
оранжерии и на отворени градинарски полиња во Скоп-
скиот, Струмичкиот и Гевгелиско – Валандовскиот ре-
гион. 

- Кај трпезно грозје се во текот на август – септем-
ври на лозарските плантажи во текот на берба во Тикве-
шкиот, Скопскиот и Велешкиот регион. 
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- Кај јаболка во текот на месеците од октомври – но-
ември во текот на бербата во Полошкиот, Ресенскиот и 
Охридски регион. 

VIII
За реализација на оваа програма се грижи Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво – Фитосанитарна управа.

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

Мониторингот во складирање, дистрибуција, упо-
треба и сообразност на производите за заштита на рас-
тенијата ја координира Фитосанитарната управа, лабо-
раториската анализа ја спроведува Државната фитоса-
нитарна лабораторија, а мострите ги земаат државните 
фитосанитарни инспектори.

Мониторингот на резидуи од производи за заштита 
на растенија кај производи од примарно земјоделско 
производство од растително потекло ја координира Фи-
тосанитарната управа, лабораториските анализи ги 
спроведува Факултетот за земјоделски науки и храна, а 
мострите ги земаат државните фитосанитарни инспе-
ктори.

IX
Средствата од деловите IV и V на оваа програма ќе 

се исплатат по спроведена постапка за јавни набавки 
согласно Законот за јавни набавки.

Средствата од дел VI ќе се исплатат врз основа на 
решение на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, по претходно потпишан договор и до-
ставен извештај за спроведени активности.

X
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6023/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3062.
Врз основа на член 32-а став (2) од Законот за ѓубри-

ња („Службен весник на Република Македонија" бр. 
110/07, 20/09, 17/2011, 148/11 и 69/13) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.9.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  НА  МОНИТОРИНГ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКА-
ТА СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПО-
ТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, 
КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ЃУБРИЊАТА ЗА 2013 ГОДИНА

I
Со оваа програма се спроведува мониторинг на ква-

литетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрува-
чите на својствата на почвата, нивно производство, ква-
литет, информации од мерењата, оцена и контрола на 
параметри за идентификација и докажување на квали-
тет на ѓубрето при увоз, извоз, транзит, како и при сле-
дење на процесот во сите фази на производството.

II
Средствата за реализација на оваа програма во из-

нос од 150.000 денари се утврдени во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година, Раздел 14001-Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Програма 5, Подпрограма 51, ставка 464.

III
 Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе 

се користат за:
1. Мониторинг контрола на производство на ѓубри-

њата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата 
на почвата,  кој опфаќа следење на додавањето на со-
ставните компоненти при производство на ѓубрињата, 
биостимулаторите и подобрувачите на својствата на 
почвата како и мерење и евидентирање на компоненти-
те на готовиот производ пред пакување како и исполну-
вање на законските норми во зависност од намената на 
пазарот во износ од 30.000 денари;

2. Мониторинг при увоз и внатрешен промет на ѓу-
бриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на 
почвата, кој опфаќа земање на мостри за следење на со-
ставните компоненти на минералните и органските ѓу-
бриња, биостимулаторите и подобрувачите на својства-
та на почвата како и исполнување на сообразноста на 
компоненти со декларираните податоци во износ од 
60,000 денари;

3. Мониторинг на употребата на ѓубрињата, биости-
мулаторите и подобрувачите на својствата на почвата 
кој опфаќа :

- употреба на минерални и органски ѓубриња, биости-
мулатори и подобрувачи на својстава на почвата во за-
висност од параметрите од испитувањето на почвата и 

- следење на начинот на апликација на ѓубрињата 
препорачаноста на видот на ѓубрето како и влијанијата 
врз развојот на растенијата.
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Во износ од  60 000  денари.
Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и ана-

лизирани изнесува 24 мостри и ќе се спроведат 24 кон-
троли.

IV
Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се 

користат за: 
 

V
Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се 

користат за:  

VI
Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се 

користат за: 

VII
За реализација на оваа програма се грижи Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво – Фитосанитарна управа.

Имплементацијата на мониторинг во областа на про-
изводството, преработката складирањето, дистрибуција-
та, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и кон-
трола на квалитетот на ѓубрињата ја координира Фито-
санитарната управа, лабораториските анализи ги спро-
ведуваат давателите на јавни услуги - овластени лабора-
тории, а мострите ги зема Државниот инспекторат за 
земјоделство.  

VIII
Средствата од деловите IV, V и VI  на оваа програ-

ма ќе се исплаќаат врз основа на решение на министе-
рот за земјоделство шумарство и водостопанство, по 
претходно доставен извештај за спроведените активно-
сти.

IX
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6024/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3063.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.9.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА 

ВО 2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за фитосанитарна политика во 2013 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2013), делот II  во воведната реченица и табелата из-
носот „7.000.000.00“ се заменува со износот 
„6.350.000.00“.

II
Дел III се менува и гласи:

„Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе 
се користат за:
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III
Делот IV се менува и гласи:

„Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во 
износ од 2.571.800,00 денари ќе се користат за:

“

IV
По дел IV се додаваа нов дел IV – а кој гласи:

„ IV - a
Средствата утврдени во дел IV точка 2 од оваа про-

грама ќе се користат за спроведување на фитосанита-
рен мониторинг на семенски и меркантилен компир и 
тоа:

Средствата утврдени во дел IV точка 3 од оваа про-
грама ќе се користат за спроведување на фитосанита-
рен мониторинг на овошни видови и винова лоза и тоа:

Средствата утврдени во дел IV точка 3 од оваа про-
грама ќе се користат за спроведување на фитосанита-
рен мониторинг на градинарски култури на отворено и 
во затворен простор и тоа:

 

 “

V
Делот V се менува и гласи:

„Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 
износ од 850.000,00 денари ќе се користат за:
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VI
Делот VI се менува и гласи:

„Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 
износ од 1.928.200,00 денари ќе се користат за:

VII
Во делот VIII ставот 1 се менува и гласи:
„Средствата од дел IV точка 5, и дел V точка 1 на 

оваа програма ќе се исплатуваат по спроведена постап-
ка за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки“.

Ставот 2 се менува и гласи:
„ Средствата од дел IV точка 1, 2, 3, 4 и 6, дел V точ-

ка 2 и 3 и дел VI точки 1, 2, 3, 4 и 5 ќе се исплатуваат 
со решение на министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“.

Ставовите 3 и 4 се бришат.
Во ставот 5 кој станува став 3 по зборовите „точка 

1“ се додаваат зборовите „од оваа програма“ и зборови-
те „директорот на Фитосанитарната управа“ се замену-
ваат со зборовите „министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“.

Во ставот 6 кој станува став 4 по зборовите „точка 
2“ се додаваат зборовите: „од оваа програма“, а зборо-
вите „државниот секретар“ се заменуваат со зборовите: 
„министер за земјоделство, шумарство и водостопанст-
во на предлог на директорот на Фитосанитарната упра-
ва“.

VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6025/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013  година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3064.

Врз основа на член 38 став (9) од Законот за 
управување со електрична  и електронска опрема и 
отпадна електрична и електронска опрема („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), ми-
нистерот за животна средина и просторно планира-
ње, донесе 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛИЧИНИТЕ ПО КАТЕ-
ГОРИЈА И ВИД НА ОПРЕМА КОЈА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛОТ ЈА ПУШТА НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржи-
ната на образецот за евиденција за количините по кате-
горија и вид на опрема која производителот ја пушта 
на пазар во Република Македонија.

Член 2

(1) Евиденцијата за количините по категорија и вид 
на опрема која  производителот ја  пушта  на пазар во 
Република Македонија се води на образец во А4 фор-
мат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на евиден-
цијата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој 
е составен  дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува  од 1 ја-
нуари 2014 година. 

Бр. 07-5959/7 Министер за животна средина
10 септември 2013 година и просторно планирање,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.
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3065.
Врз основа на член 41 став (3) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник 

на Република Македонија“ број 161/09,  17/11, 47/11, 136/11, 6/12 и 39/12), министерот  за животна средина и про-
сторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  

ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на  потврдата за ослободување од плаќање на надоме-

сток за управување со отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11 и 12 /12) образе-
цот на Прилогот  се заменува со нов образец, кој е даден во Прилог и  е составен дел на овој правилник.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

    Бр. 07-6730/3                                              Министер за животна средина
 10 септември 2013 година                                        и просторно планирање,
               Скопје                                         Абдилаќим Адеми, с.р.
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www.slvesnik.com.mk                                                                              contact@slvesnik.com.mk

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
 Цената на овој број е 90 денари.

http://www.slvesnik.com.mk/
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