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Бр. 234 - Стр. 3

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4392.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)
Член 1
Во Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14,
17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17, 48/17, 162/17, 189/17, 44/18, 99/18, 157/18 и
201/18), во членот 1 во ставот (2) по бројот „412“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 413, се
додаваат четири нови Прилози 414, 415, 416 и 417 кои се составен дел на оваа уредба.
Член 2
Прилогот 11 се брише.
Член 3
Прилогот 54 се брише.
Член 4
Прилогот 67 се брише.
Член 5
Прилогот 108 се брише.
Член 6
Прилогот 151 се брише.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10572/1
18 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

______________________

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32013R0441, 32014R454, 32006R0949, 32009R1179,, 32018R1207, 32018R1208, 32018R1209,
32018R1243.
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4393.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ ВОН
ГРАД, ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместување
КО Сопиште вон град, Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3132м2, ги
има следните катастарски индикации:
Катастарска
парцела бр.
1654/1

Катастарска
Викано
Катастарска
општина
место
култура
Сопиште
Осојница
пасиште
вон град
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат

Катастарска
класа
4
4691м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5460/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4394.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА
КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Добри Дол, Општина Сопиште.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.44-6832/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4395.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стрварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Василево се даваат на
трајно користење, без надомест, недвижни ствари кои
се наоѓаат во с.Василево бб, на КП бр.2343, КО Василево, запишани во Имотен лист бр.541, сопственост на
Република Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда - деловна зграда вон
стопанство, влез 001, кат 01, со внатрешна површина
82 м2,
- зграда 1, намена на зграда - деловна зграда вон
стопанство, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина
82 м2 и
- зграда 1, намена на зграда – помошни простории,
влез 001, кат ПО, со внатрешна површина 80 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7832/2
Претседател на Владата
18 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4396.
Врз основа на член 30 од Законот за водостопанство („Службен весник на Република Македонија“ бр.
51/15, 193/15 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ИСПОРАЧАНА КОЛИЧИНА НА ВОДА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување на Одлуката за утврдување на надоместок
за испорачана количина на вода за водоснабдување на
Акционерското друштво Водостопанство на Република
Македонија, во државна сопственост, Скопје бр.02022992 од 2.10.2018 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 2.10.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7848/1
Претседател на Владата
18 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4397.
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ
ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ
ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА,
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за продажба на земјоделско земјиште во
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија
и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштвото за
производство и трговија Баџо П-Т ДОО Богданци на
земјоделско земјиште со вкупна површина од 153935
м2 кое се наоѓа на КП бр.3730 – дел, место викано
Адата, катастарска култура нива, катастарска класа 5,
со површина од 68748 м2, КП бр.3730, место викано
Адата, катастарска култура нива под помошен објект 1,
со површина од 382 м2, КП бр.3730, место викано
Адата, катастарска култура нива под помошен објект 2,
со површина од 226 м2, КП бр.3730, место викано
Адата, катастарска култура нива под објект 3, со површина од 136 м2, КП бр.3730, место викано Адата, катастарска култура нива под помошен објект 4, со површина од 644 м2, КП бр.3730, место викано Адата, катастарска култура нива под помошен објект 5, со површина од 51 м2, КП бр.3730 место викано Адата, катастарска култура нива, под оранжерија 6 со површина
од 19964 м2, КП бр.3730 место викано Адата, катастарска култура нива под оранжерија 7 со површина од
15447 м2, КП бр.3730, место викано Адата, катастарска
култура нива, под оранжерија 8 со површина од 19750
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м2, КП бр.3730, место викано Адата, катастарска култура нива, под оранжерија 9 со површина од 19817 м2
и КП бр.3730, место викано Адата, катастарска култура
нива, под оранжерија 10 со површина од 8950 м2 , запишано во Имотен лист бр.16 за КО Грчиште.
Член 2
Договорот за продажба на земјоделско земјиште во
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија
и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-9910/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4398.
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ
ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ
ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА,
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за продажба на земјоделско земјиште во
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија
и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштвото за
производство, трговија и услуги Европромет експортимпорт ДОО Струмица на земјоделско земјиште со
вкупна површина од 26781 м2, кое се наоѓа на КП
бр.1177, место викано Требеница, катастарска култура
нива катастарска класа 1, со површина од 5947 м2, КП
бр.1177, место викано Требеница, катастарска култура
нива под оранжерија со површина, од 10092 м2, КП
бр.1191 место викано Дерменки, катастарска култура
нива, катастарска класа 3 со површина од 6538 м2 и КП
бр.1191 место викано Дерменки, катастарска култура
нива под оранжерија со површина од 4204 м2 запишано во Имотен лист бр.577 за КО Просениково-вон град.
Член 2
Договорот за продажба на земјоделско земјиште во
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија
и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-9910/2
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4399.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта бр.02-11882/11 од
8.11.2018 година, донесена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 8.11.2018
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 44-10296/1
Претседател на Владата
18 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4400.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член
479 став (2) од Законот за трговските друштва
(„Службен весник на Република Македонија “ бр.
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје, на
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА
И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА И РЕВИДИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА И
КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ
ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на
Годишната сметка за 2018 година и на Финансиските
извештаи за 2018 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2018 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2018 година на Акцио-
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нерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското
друштво Градски трговски центар-Скопје за 2018 година се избира Друштво за ревизија, процена и финансиски консалтинг „ЕЛИТ“ ДООЕЛ Скопје ул.„Македонија“ бр.27-2/17 во Скопје, врз основа на спроведена
постапка за јавна набавка со прибирање понуди со
електронска аукција за ревидирање на Годишната
сметка за 2018 година и Финансиските извештаи за
2018 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2018 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2018 година, согласно Одлуката за
избор на најповолна понуда, бр.05-3110/18 од 6.12.2018
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10297/1
Претседател на Владата
18 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4401.
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
ВО КОЧАНИ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, кои се наоѓаат на КП.бр.12962
ул.„Охридска“ бр.11, запишани во Имотен лист бр.329
за КО Кочани и тоа:
-зграда 1, намена на зграда - стан во семејна зграда,
влез 001, кат ПР, број 001, собност 2, со површина од
73 м² и
-зграда 1, намена на зграда - помошни простории,
влез 001, кат ПР, број 001, собност 1, со површина од 7
м².
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно - правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото
за судски вештачења број СВ V 191/18 од 25.9.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 1.345.251,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 1.345.251,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.44-10475/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4402.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ
ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движните
ствари и тоа:

р.бр

инвентарен
број

опис на движна ствар

18

080074

климатизер за разладување

19

080076

климатизер криптон 12

20

080077

климатизер криптон 12

21

091742

клима вивакс ацп-12цх35аео

22

091743

клима вивакс ацп-12цх35аео

23

091744

клима вивакс ацп-12цх35аео

24

091745

клима вивакс ацп-12цх35аео

25

091746

клима вивакс ацп-12цх35аео

26

091747

клима вивакс ацп-12цх35аео

27

091760

климатизер за разладување

28

091761

климатизер за разладување

29

107620

клима вивакс

30

107622

клима криптон

31

110051

уред за постојан напон

32

120058

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

33

120059

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

34

120060

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

35

120061

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

36

120062

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

1

015681

климатизер

37

120063

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

2

015685

клима уред

38

120066

клима уред вивакс цоол ацп-12цх35знб

3

015861

клима уред

39

120068

клима уред вивакс цоол ацп-18цх50знб

4

015880

климатизер за разладување

40

120070

клима уред вивакс цоол ацп-18цх50знб

5

016946

климатизер за разладување

41

133900

6

018365

климатизер за разладување

42

140375

клубска маса 60/60/50
систем за видео надзор со двр 13 надворешни и 5 внатрешни камери

7

028106

клима уред коол

8

080065

клима уред

9

018648

клима кериер 73 0127д

10

018653

клима динамик

11

033775

клубска кожна фотеља (нушка)

12

036499

телефонска централа во рак ормар

13

051765

конференциска фотеља дрво-кожа

14

052087

клима уред фонко

15

080060

климатизер криптон 12

16

080062

климатизер криптон 12

17

080064

климатизер криптон 12

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Националната
агенција за европски образовни програми и мобилност.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, со кој ќе се
регулираат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10515/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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4403.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, премер на објекти во
Казнено-поправната установа Казнено - поправен дом
Идризово и тоа:
- Објект 1.5.1 Отворено одделение, кој се наоѓа на
„Улица 1“ бр. 4а Колонија Идризово, на КП бр. 492 КО
Идризово,
- Објект 1.5.2 Отворено одделение кој се наоѓа на
„Улица 1“ бр. 4а Колонија Идризово,, на КП бр. 485
КО Идризово,
- Објект 1.5.3 Гаражи и сервисни работилници, кој
се наоѓа на „Улица 1“ бр. 4а Колонија Идризово, на
КП бр. 485 КО Идризово,
- Објект 1.6.1 Полуотворено одделение, кој се наоѓа
на „Улица 1“ бр. 4а Колонија Идризово, на КП бр. 506,
КП бр. 507 и КП бр. 508 КО Идризово,
- Објект 1.18.1 Пумпна и пречистителна станица,
кој се наоѓа на „Улица 1“ бр. 4а Колонија Идризово, на
КП бр. 413/1 КО Идризово и
- Објект Административна зграда, кој се наоѓа на
„Улица 1“ бр. 4а Колонија Идризово, на КП бр. 502
КО Идризово.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10637/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4404.
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.36/90 и
„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91,
23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10,
162/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ
НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ
ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги
именува Владата на Република Македонија ( „Службен
весник на Република Македонија“ бр.53/05, 71/05, 2/06,
8/06, 46/06, 18/07, 94/07, 103/07, 126/07, 138/07, 39/08,

137/08, 154/08, 63/09, 76/09, 144/09, 39/10, 63/10,
158/10, 5/11, 75/11, 133/11, 70/12, 82/12, 161/12, 172/13,
16/14, 21/14, 99/14, 116/14, 152/15, 161/15, 218/15,
19/16, 71/16, 189/16, 126/17, 102/18, 108/18 и 209/18) во
член 1 во табелата во алинејата „државен правобранител на Република Македонија“, коефициентот „3,2“ се
заменува со коефициент „3,4“.
Во алинејата „државни правобранители во Државното правобранителство“, коефициентот „2,8“ се заменува со коефициент „3,2“.
Член 2
Одредбите од член 1 од оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 2019 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10859/1
Претседател на Владата
18 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4405.
Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
ЦЕНТАР
Член 1
Општината Центар ќе врши работи за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно
земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10897/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4406.
Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе

20 декември 2018
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ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
ЗЕЛЕНИКОВО
Член 1
Општината Зелениково ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10898/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4407.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА,
АМЕРИКАНСКА И КАНАДСКА ВИЗА
Член 1
Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 декември 2019 година, се укинуваат визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија, за
странски државјани носители на важечка британска,
американска и канадска виза, при што должината на
нивниот престој во Република Македонија може да биде најмногу до 15 дена, а важноста на важечката британска, американска и канадска виза треба да биде 5
дена подолго од планираниот престој во Република
Македонија.
Член 2
Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да ја
спроведат оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-10907/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4408.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ
КУЌИ КО РАКОТИНЦИ, ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3769м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10916/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4409.
Врз основа на член 30 став 4 од Законот за рамномерен регионален развој (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТА ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 2018 ГОДИНА ДО 2023 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува класификација на планските региони во Република Македонија според степенот на развиеноста за периодот од 2018 година до 2023
година.
Член 2
Класификацијата на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2018 година до
2023 година е следна:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Учеството на планските региони во распределбата
на средствата за финансирање на проекти за развој на
планските региони во периодот од 2018 година до 2023
година, согласно извршената класификација во член 2
на оваа одлука, е следно:

Бр. 44-11077/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4411.
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, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИТЕ: ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО
ОПШТИНА ЛИПКОВО И ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ
ТАУРЕСИУМ, ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10933/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4410.
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, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
20.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
168/17), во членот 1 зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште во Скопје“ се
заменуваат со зборовите „Друштво за производство,
трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Илинден, со седиште во Илинден“.

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија
за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17 и 207/18), утврдени во Раздел
130.01-Министерство за транспорт и врски, сметка 637,
Програма 2-Сообраќај и комуникации, Потпрограма
20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални
дотации до ЕЛС, во износ од 7.000.000,00 денари, се
распределуваат на:
ОПШТИНА ЛИПКОВО
- За изградба на улици и патишта во Општина Липково
ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО
- За изградба на пристапен пат
до арехеолошки локалитет Тауресиум, Општина Зелениково
ВКУПНО:

4.000.000,00 денари
3.000.000,00 денари
7.000.000,00 денари

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука Министерството за транспорт и врски да ги префрли на посебна
наменска сметка на општините Липково и Зелениково.
3. Општините Липково и Зелениково да достават
извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и врски заклучно со месец
октомври 2019 година.
4. Општините Липково и Зелениково распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините
имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11137/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

20 декември 2018

4412.
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, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18) и член 54 став (4) од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА
OХРИД
1. Се констатира престанок на мандатот по сила на
закон на градоначалникот на Општина Охрид, Јован
Стојаноски поради настапување на случајот предвиден
во член 54 став (1) алинеја 2 од Законот за локалната
самоуправа.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-11333/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4413.
Врз основа на член 36 став (6) 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, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДИГИТАЛНИОТ ФОРУМ ЗА ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Член 1
За членови на Дигиталниот форум за информатичко
комуникациски технологии се назначуваат:
1. Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација;
2. Владимир Цветковиќ, претседател на Националниот совет за ИКТ;
3. Саша Огненовски, претставник именуван од Сојузот на стопански комори;
4. Благој Христов, претставник именуван од Стопанска комора на Република Македонија;
5. Дриљон Исени, претставник именуван од Стопанска комора на северозападна Македонија;
6. Зоран Лазаревски, претставник именуван од МАСИТ-Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии;
7. Бардил Јашари, претставник именуван од невладиниот сектор поврзан со развој на информатичко општество;
8. Нина Ангеловска, претставник именуван од
невладиниот сектор поврзан со развој на информатичко општество;
9. проф. д-р Боро Јакимовски, преставник од академскиот сектор именуван од Интеруниверзитетската
конференција;
10. проф. д-р Сашо Коцевски, преставник од академскиот сектор именуван од Интеруниверзитетската
конференција;
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11. Александар Арсовски, претставник од локалната самоуправа именуван од Заедницата на единиците
на локалната самоуправа;
12. проф. д-р Гоце Арменски, експерт кој со својата
работа придонел за развој на информатичкото општество именуван Националниот совет за ИКТ;
13. Весна Иваноска, експерт кој со својата работа
придонел за развој на информатичкото општество именуван Националниот совет за ИКТ и
14. доц. д-р Фестим Халили, експерт кој со својата
работа придонел за развој на информатичкото општество именуван Националниот совет за ИКТ.
Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10670/2
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4414.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ЗА
2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 48/18), во глава VII износот „17.500.000,00“ се заменува со износот
„14.000.000,00“ денари.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11192/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4415.
Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно
здравје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12,
145/12, 87/13, 164/13, 39/14 , 43/14, 132/14, 188/14,
10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
18.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1.Во Националната годишна програма за јавно
здравје во Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.16/18), во делот „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, Табелата број 3
се заменува со нова Табела број 3, која гласи:
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Табела број 3

Во делот 3 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, износот „288.353.000,00“, се заменува со износот „350.093.000,00“, износот „67.760.000,00“, се заменува со износот „86.060.000,00“, а износот
„220.593.000,00“,
се
заменува
со
износот
„264.033.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11226/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4417.
Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО ТЕШКА И
НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ИНВАЛИДНОСТ, ЛИЦА
СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ
ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО
ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА

По Табелата број 3 во ставот 2 износот
„‟13.000.000,00„‟,
се заменува
со
износот
„‟8.000.000,00‟‟.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.44-11223/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4416.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за лекување на ретки болести во
Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.17/2018), во делот 2.
„ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“, во ставот
1, износот „288.353.000,00“, се заменува со износот
„350.093.000,00“.

I. Во Програмата за изменување на Програмата за
рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка
на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока
интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со
придружник и за потполно глуви лица за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.13/18)
во делот VI во став 1 бројот „6.000.000“ се заменува со
бројот „1.160.504“.
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-11250/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4418.
Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија” бр.
196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА
ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/18,
154/18 и 197/18), во делот I во ставот 3 износот
„41.600.000“ се заменува со износот „44.018.000“.
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2. Во делот II. по зборовите „започнати во“ се додаваат зборовите „2016 година и“.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11274/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4419.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република Македонија”
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и член 34 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република
Македонија” бр. 196/17 и 207/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2018
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА
2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата
на децата за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/18), делот III. „Финансирање
на заштитата на децата“ се менува и гласи:
„Програмата за развој на заштитата на децата за
2018 година ќе се реализира со средства од Буџетот на
Република Македонија за 2018 година од Раздел 15001
Министерство за труд и социјална политика, и тоа:
1. Програма 3 Детска заштита со средства од
49.128.000 денари, од кои 47.838.000 денари буџетски
средства и 1.290.000 денари средства од самофинансирачки активности и истата се однесува на:
- Потпрограмата 30 Установи за детска заштита со
5.110.000 денари, од кои 3.820.000 денари се буџетски
средства и 1.290.000 денари средства од самофинансирачки активности;
- Потпрограмата 3А Изградба, опремување и одржување на објектите за детска заштита со 44.018.000
денари.
Финансиските средства обезбедени со Потпрограмата 30 ќе бидат наменети за:
а) Расходна категорија 40 - Плати и надоместоци за
вработените во установите за детска заштита како и за
б) Расходна категорија 42- Стоки и услуги
в) Расходна категорија 46- Субвенции и трансфери.
Финансиските средства обезбедени со Потпрограмата 3А ќе бидат наменети за:
а) градежни објекти .................... 19.320.000денари и
б) купување на опрема и машини... 24.698.000 денари.
Финансирањето на функцијата на установите за
детска заштита ќе се обезбедува и со средствата кои се
наменети за блок дотации за делегирани надлежности
на општините за детската заштита и тоа :
- Блок дотации……………….1.564.562.000 денари.
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2. Од Програма 5 Надоместоци и права од социјалната област или
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита
со .......................... 3.417.200.000 денари ќе бидат наменети за исплата на утврдените парични права со Законот за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, партиципација и родителски додаток за дете), како и за реализација на проектот за користење услуга за одмор и
рекреација на деца од семејства со социјален ризик и
деца корисници на посебен додаток.
Распределбата на средствата за секое од овие права
ќе биде во рамки на расположивите средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година. Во 2018
година ќе се измират и неизмирените обврски по основ
на остварени права од 2017 година.“
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11275/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4420.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија" број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА
ЕНЕРГИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за субвенциoнирање на потрошувачката на енергија за 2018 година („Службен весник
на Република Македонија“, бр.13/18), во дел VI. „Извори на средства“, во ставот 1 износот „93.000.000“ се
заменува со износот „121.532.975 денари“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11317/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4421.
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18) и член 33 од Законот за извршување на Буџетот
на Република Македонија за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 196/17 и 207/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2018
ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување на социјалната
заштита за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/18), Главата IV. „Средства за остварување на социјална заштита“, се менува и гласи:
„IV. Средства за остварување на социјална заштита
Средствата за остварување на оваа програма во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, се
предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски
подпрограми:
1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и
Завод за социјални дејности. Во 2018 година на оваа
потпрограма, се планирани буџетски средства во износ
од 457.566.000 денари средства од основен буџет,
средства од основен буџет (приходи) во износ од
1.260.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 100.000 денари и средства од донации во износ од 400.000 денари.
2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, на оваа
потпрограма се планирани 72.320.000 денари средства
од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 1.600.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 50.000 денари и
средства од донации во износ од 50.000 денари.
3. Потпрограма 42 – Установи за институционална
социјална заштита. Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
203.882.000 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 13.100.000
денари, средства од самофинансирачки активности во
износ од 8.210.000 денари и средства од донации во
износ од 900.000 денари.
4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични
трансфери. Во Буџетот на Република Македонија за
2018 година на оваа потпрограма се планирани средства од заем од Светска банка во износ од 169.370.326
денари и средства од основен буџет (приходи) во износ од 40.000 денари.
5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот
на Република Македонија за 2018 година на оваа потпрограма се планирани 17.610.000 денари.
6. Потпрограма 46 – Деинституционализација. Во
Буџетот на Република Македонија за 2018 година на
оваа потпрограма се планирани средства во износ од
31.730.000 денари.
7. Потпрограма 47 – Програма за подобрување на
социјалниот сектор. Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
средства од заем од Светска банка во износ од
2.669.674 денари.
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8. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година на оваа потпрограма се планирани 4.379.460.000
денари за социјални надоместоци на ставка 471,
103.464.000 денари трансфери до Фондот за здравственото осигурување на Македонија на ставка 433 и
122.693.479 денари за субвенционирање на енергија и
рефундирање на средства за набавка на патнички автомобили на ставка 464.
а) Средствата на ставката 471-Социјални надоместоци во износ од 4.379.460.000 денари, ќе бидат распоредени за:
Постојана парична помош - се исплаќа на лицата
кои се неспособни за работа и материјално необезбедени, кои не можат да остварат средства за егзистенција согласно други прописи. Во 2018 година се очекува
бројот на овие корисници да изнесува 5.800 корисници. За исплатата на постојаната парична помош ќе
бидат реализирани 433.031.768 денари;
Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Во 2018 година се очекува да
бидат опфатени околу 32.000 домаќинства. За исплатата на социјалната парична помош ќе бидат реализирани
913.807.956 денари.
Паричен надоместок за помош и нега од друго лице
- се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не
можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки
пречки во менталниот развој, лица со тешка и најтешка
телесна попреченост, потполно слепи лица, како и лица
со трајни промени во здравственета состојба). Во 2018
година се очекува правото да го стекнат просечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 2.092.034.142 денари.
Право на надоместок на плата за скратено работно
време поради нега на дете со телесни или ментални
пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Законот за социјалната заштита и со Законот за работните
односи, го остварува еден од родителите на хендикепирано дете, доколку родителите се во работен однос. За
оваа намена во 2018 година се предвидени 10.320.000
денари.
Еднократна парична помош и помош во натура ова право можат да го остварат лица или семејства коишто се нашле во положба на социјален ризик заради
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална загрозеност, како и
дете или младинец без родители или родителска грижа
по напуштање на установата или згрижувачкото семејство. За оваа намена во 2018 година се предвидени
20.920.057 денари.
Парична помош за социјално домување -право на
парична помош за социјално домување согласно Законот за социјалната заштита има лице без родители и
родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по
престанување на старателството најмогу до 26 годишна
возраст. Парична помош за социјално домување се
обезбедува и за лицата со статус на бегалец, согласно
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одредбите од Законот за меѓународна и привремена
заштита (*), се до периодот на преземање на оваа одговорност од страна на единиците на локалната самоуправа. За оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2018 година се предвидени 1.352.881 денари.
Парична помош на лице кое до 18 години возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа
- со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку
по полнолетството се без средства за егзистенција, односно се на редовно школување, до навршување на 26
годишна возраст. Во рамките на ова право, се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои се запишани
по прв пат на студиска година од прв, втор и трет циклус - докторски студии, како редовни или вонредни
студенти на јавните високообразовни установи. Во
2018 година, вкупниот број на овие корисници се предвидува да изнесува околу 180 лица. За оваа намена во
Буџетот на Република Македонија за 2018 година се
предвидени 50.868.321 денари.
Правото на додаток за слепило се обезбедува за
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или
лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и коешто без помош
на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со
решение на центарот за социјална работа. Додаток за
глувост се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 26 години, коешто има потполно згасната слушна перцепција и истото не може да ги задоволи своите
животни потреби без толкувач на знаковен јазик. За
оваа намена во Буџетот на Република Македонија за
2018 година се предвидени 794.779.822 денари.
Право на надоместок за трошоци за сместување и
надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство- ќе се исплатува на семејствата кои
во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална
заштита. Ова право во 2018 година се предвидува да
го остварат околу 180 семејства кои ќе згрижат околу
290 лица, за што се предвидени 42.700.342 денари;
Сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до
завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди
чување, воспитување, образование и нормален развиток на детето. За оваа намена во Буџетот на Република
Македонија за 2018 година се планирани 1.822.008 денари.
Партиципација за здравствена услуга во специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита согласно Законот за здравственото осигурување за
корисници децата со посебни потреби, корисници на
постојана парична помош, лицата сместени во установи за социјална заштита и во друго семејство, кои остваруваат право на здравствена заштита според пропи-
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сите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот
на Република Македонија за 2018 година се планирани
9.565.542 денари.
Парична помош за згрижувач за лица кои по престанокот на згрижување лица во своето семејство, не се
вработени и не оствариле право на пензија. За оваа намена во Буџетот за 2018 година се планирани 1.957.161
денари.
б) Средствата на ставката 433-Трансфери до Фондот за здравственото осигурување на Македонија во
износ од 103.464.000 денари, ќе бидат распоредени за
остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита на следниве права: постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго
лице, сместување во установи за социјална заштита,
парична помош на лице кое до 18 годишна возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа,
лице-жртва на семејно насилство за кое се презема
мерка на заштита согласно Законот за семејството и
лице опфатено со организирано самостојно живеење со
поддршка.
в) Средствата на ставката 464 – разни трансфери,
дел од средствата во износ од 121.532.975 денари се наменети за Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија, а во износ од 1.160.504 се наменети за програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица
со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за
потполно слепи лица со придружник и за потполно
глуви лица.
9. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот на Република Македонија
за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
66.970.000 денари.
10. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на
бегалци и азиланти. Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
вкупно 9.600.000 денари средства од основен буџет наменети за исплата на права за лицата со статус на бегалец, лицата под супсидијарна заштита и баратели на
азил, надоместок на правата за внатрешно раселените
лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија.
Распределбата на финансиските средства наменети
за социјална заштита е направена во согласност со
обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, со напомена дека во 2018 година ќе се измират и неизмирените обврски по основа на
правата од 2017 година.“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11320/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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4422.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе

4423.
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“,
бр.196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 20.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ
ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА

1.Во Програмата за условен паричен надоместок за
средно образование за учебната 2018/2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/18), во делот V. „Извори на средства“, ставот 1 се
менува и гласи:
„Потребните годишни средства за реализација на
оваа програма се 52.300.000 денари, од кои 6.300.000
денари за 2018 година и 46.000.000 денари кои ќе се утврдат и обезбедат во Буџетот на Република Македонија
за 2019 година во редовна законска постапка на сметка
637, програма 50, ставка 471 .“
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11323/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.56/18, 158/18 и 197/18), во делот I. во
воведната реченица на ставот 2 износот „19.400.000,00“
се заменува со износот„17.610.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11324/1
Заменик на претседателот
20 декември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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