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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
461.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 10.02.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕ-
РАЛНА-ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИХАНА-06 
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.КРУШЕАНИ, КРИВОГАШ-
ТАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. КРУШЕАНИ“, 

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МИХАНА-06 увоз-извоз ДООЕЛ с.Крушеани, Криво-
гаштани се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – минерална-подземна вода на лока-
литетот “с.Крушеани“, општина Кривогаштани, со пов-
ршина на простор на концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во та-
белите, и тоа:
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484. Правилник за формата и содржината 
на месечниот извештај за договорите 
за дело, авторските договори или дру-
ги договори со кои е утврден  надомес-
ток за извршената работа…. …... 17
Огласен дел....................................... 1-44

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7529701 4574240
Т-2 7529726 4574182
Т-3 7529705 4574174
Т-4 7529681 4574227

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,001395km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

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

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-79/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
462.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), член 
12 став (4) и член 23 ставови (2), (3) и (4) од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија“ 6р.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.2.2015 година, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА „ДЕЛЧЕВО“

 
Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
„Делчево“.

Член 2
Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Влада-

та на Република Македонија.

Член 3
Називот на Технолошко индустриската развојна зо-

на е: Технолошко индустриска развојна зона „Дел-
чево“.

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Делчево“.

Член 4
Технолошко индустриската развојна зона „Дел-

чево“ е дефинирана со државна урбанистичка планска 
документација согласно член 50 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.51/05, 137/07, 151/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а 
градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 
од Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 
42/14, 115/14, 149/14 и 187/14).

Технолошко индустриската развојна зона „Дел-
чево“ се основа на земјиште, сопственост на Република 
Македонија, со вкупна површина од 208539 м2 која 
претставува: КП 2179/1, КП 5022/2, КП 2166, КП2167, 
КП 2168, КП 2169, КП 2170, КП 2171, КП 2172, КП 
2173, КП 2176, КП 2177, КП 2178, КП 2483, КП 2484, 
КП 2485, КП 2486 и КП 2487 заведени во Имотен лист 
број 11343 за КО Делчево.

Член 5
Технолошко индустриската развојна зона „Дел-

чево“ се основа за вршење на дејностите согласно член 
35 од Законот за технолошки индустриски развојни 
зони.

Член 6
Технолошко индустриската развојна зона „Дел-

чево“ се основа на определено време од 99 години.

Член 7
Работите во врска со основањето, управувањето и 

развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони.

Член 8
Заради вршење на работите во врска со управување-

то и развојот на зоната, согласно Законот за технолош-
ки индустриски развојни зони со земјиштето опишано 
во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки индус-
триски развојни зони.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-449/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
463.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на општина Велес се дава на трајно ко-

ристење, без надомест недвижна ствар која се наоѓа на ул. 
„Илинденска“, КО Велес, запишана во Имотен лист 
бр.9854, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- КП бр.4478, дел-0, адреса - „Илинденска“, број на 
зграда-0, намена на зграда-помошни простории, влез-1, 
кат-1, внатрешна површина-30м2;

- КП бр.4478, дел-0, адреса - „Илинденска“, број на 
зграда-1, намена на зграда-зграда за култура, уметност 
и информации, влез-1, кат-ПР, внатрешна површина-
407м2;

- КП бр.4480, дел-0, адреса - „Илинденска“, број на 
зграда-1, намена на зграда-зграда за култура, уметност 
и информации, влез-1, кат-1, внатрешна површина-
69м2;

- КП бр.4480, дел-0, адреса - „Илинденска“, број на 
зграда-1, намена на зграда-зграда за култура, уметност 
и информации, влез-1, кат-ПР, внатрешна површина-
217м2;

- КП бр.4480, дел-0, адреса - „Илинденска“, број на 
зграда-2, намена на зграда-помошни згради, влез-1, 
кат-ПР, внатрешна површина-65м2.

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

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

Бр. 42-483/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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464.
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ 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 Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за дис-
трибуција на електрична енергија Скопје, со седиште 
во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за изградба на објек-
ти од јавен интерес, пет столбни места, согласно Изво-
дот од Деталниот урбанистички план за дел од населба 
„Железничка –Штип“ со намена индивидуално дому-
вање, издаден од општина Штип под бр.17-5411/2 од 
04.08.2014 година, кое претставува, дел од КП бр.1230, 
КО Штип 1, со површина од 5м2, евидентирано во Имо-
тен лист бр.91242.

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

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

Бр. 42-489/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
465.

Врз основа на член 52 став 5 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА – ЈАГЛЕНОРОДЕН ДВООКСИД 
(CO2) НА ЛЕЖИШТЕТО ВОЛКОВО, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минералната суровина – јагленороден двоок-
сид (CO2) на лежиштето Волково, Скопје, бр. 24-
9066/1 од 05.11.2007 година, еднострано се раскинува 
од страна на концесионерот заради немање економски 
интерес за натамошно извршување на концесијата за ек-
сплоатација. 

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

Бр. 42-514/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

466.
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 
15/2013, 53/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 
113/2014, 160/2014 и 188/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2015 го-
дина, донесе

О Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФАБРИКАТА 
ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 

11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
продажба на акциите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија издадени од Фа-
бриката за заварени цевки и профили 11 Октомври АД 
- Куманово бр. 02-322/1 од 20.1.2015 година, донесена 
од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана 
на 20.1.2015 година.

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

Бр. 42-520/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
467.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.2.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1
Со оваа одлука на општина Македонска Каменица 

се дава право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија, кое претста-
вува КП број 4816/15 КО Каменица, со површина од 
1088м2, евидентирано во Имотен лист број 580 КО Ка-
меница, КП број 3728/19 КО Каменица со површина од 
340м2, КП број 3728/21 КО Каменица, со површина од 
68м2 и КП број 3813/2 КО Каменица, со површина од 
12м2, евидентирани во Имотен лист број 589, односно 
вкупна површина од 1508м2, согласно Извод од Дета-
лен урбанистички план „Пазар – блок 10“, донесен со 
Одлука број 07-1516/1 од 26.09.2013 година од Советот 
на општина Македонска Каменица, за градежна парце-
ла број 10.23, наменета за изградба на Градски пазар.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.
Член 3

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

Бр. 42-528/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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468.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавни 

претпријатија  („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 10.02.2015 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗA ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ СКОПЈЕ

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта „Македонијапат“ Скопје, бр.02-
56/8 од 15.1.2015 година, донесена од Управниот одбор 
на ова јавно препријатие, на седницата, одржана на 
15.1.2015 година.

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

Бр. 42-591/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
469.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 и 
116/14)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДА-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.02-384/1 
ОД 16.01.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА 

ЗОНА „ГРАДЧЕ“

Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекреа-
тивен риболов бр. 02-384/1 од 16.01.2012 година на Рек-
реативната зона „Градче“, склучен помеѓу Владата на 
Република Македонија како Концедент и ДПУДУ „Ту-
рист“-ДООЕЛ Кочани, како Концесионер, поради тоа 
што Концесионерот не ги спроведува мерките предви-
дени во риболовната основа, годишниот план и член 14 
од Договорот за давање на концесија на риби за органи-
зирање на рекреативен риболов бр. 02-384/1 од 
16.01.2012 година.

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

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

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

Бр. 42-608/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

470.
Врз основа на член 418 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 и 
138/14), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост, Скопје, на сед-
ницата, одржана на 10.2.2015 година, донесе

С Т А Т У Т А Р Н А   О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОС-
НИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

Член 1
Во Статутот на Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/04, 
94/05, 38/07, 21/08, 110/13, 165/14 и 13/15) во членот 19 
став 2 точка 7 точката на крајот на реченицата се заме-
нува со точка и запирка.

По точката 7 се додава нова точка 8 која гласи:
„8. давање согласност за службени патувања, доколку па-

туваат повеќе од тројца вработени од Друштвото“. 
Член 2

Се овластува Надзорниот одбор на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, Акционер-
ско друштво за пренос на електрична енергија и управу-
вање со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост, Скопје да подготви пречистен текст на Стату-
тот на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост, Скопје.

 
Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

 
 Бр. 42-645/1 Заменик на претседателот

  10 февруари 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

471.
Врз основа на член 48, став 1 од Законот за Буџети-

те („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 
180/2011, 171/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.2.2015 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВИ-
ТE НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2015 ГОДИНА
 
1. На товар на средствата на Буџетот на Република Ма-

кедонија за 2015 година во Раздел 090.02– Министерство за 
финансии-функции на државата, Програма 2-Функции, 
Потпрограма 21-Резерви, ставка 412-Постојана резерва 
(непредвидливи расходи) се одобруваат:
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ДЕНАРИ: 8.325.950,00 (осум милиони триста двае-
сет и пет илјади деветстотини и педесет денари) и тоа 
на следните општини:

Прилеп      78.223,00 денари
Охрид       607.752,00 денари
Дојран    5.785.304,00 денари
Демир Хисар 466.073,00 денари
Струмица      1.388.598,00 денари
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се префрлат на 

посебнa наменскa сметкa-Сметка на солидарност на општи-
ните, а ќе се искористат за надминување на последици од еле-
ментарни непогоди кои ги зафатија овие општини.

3. Одобрените средства од точка 1 на оваа одлука оп-
штините се должни да ги распределат на оштетените прав-
ни и физички лица во пропорционален сооднос со нивното 
структурно учество во вкупната пријавена штета.

4. На правните и физички лица кои ги имаат осигу-
рано т.е подигнато субвенции за осигурување на 
имот/средства, општините да не им распределуваат 
средства и за тоа да ја известат Владата на Република 
Македонија, а нераспределените средства да ги вратат 
во Буџетот на Република Македонија.

5. Општините се задолжуваат во рок од 30 дена од денот 
на добивањето на средствата, да поднесат Извештај за распре-
делбата на одобрените средства до Владата на Република Ма-
кедонија и Комисијата за проценка и утврдување на штетите 
од елементарни непогоди.

6. Министерството за финансии ќе ја изврши оваа 
одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето.

Бр. 42-647/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
472.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.2.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за економија му престанува  користењето на 
движните ствари - моторни возила со следните каракте-
ристики:

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

трајно  користење без надомест на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за економија склучува договор со ди-

ректорот на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука.

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

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

Бр. 42-670/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
473.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за основање 
на Агенцијата за поттикнување  на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  10.2.2015 година,  доне-
се  

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА

РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Со оваa одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за  дополнување на Статутот  на Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделството, бр.02- 
14/2, донесена од Управниот одбор на Агенцијата,  на 
16.1.2015 година.

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

Бр. 42-695/1 Заменик на претседателот
10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
474.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-
то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 10.2.2015 година, донесе  

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН УР-
БАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НА-
МЕНА ДОМУВАЊЕ КО КАМЕНИЦА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Генерален урбанистички план на град Македон-
ска Каменица за изградба на објекти со намена домува-
ње КО Каменица, општина Македонска Каменица.

Член 2
 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 454643м2, 
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-726/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
475.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирана геодетска подло-
га за планскиот опфат за Урбанистички план за индус-
триска зона во општина Охрид.

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

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

Бр. 42-780/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
476.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
10.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни наме-

ни од значење за Република Македонија се утврдуваат рабо-
тите за изработка на ажурирана геодетска подлога за план-
скиот опфат за дел од Детален урбанистички план „Стара 
Железничка станица“, општина Центар.

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

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

Бр. 42-781/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
477.

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија" бр.14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
10.2.2015 година, донесе

О Д Л У К A
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за дополнување на Статутот на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони бр.01-127/1 
од 16.01.2015 година, донесена од Управниот одбор на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
на седница, одржана на 16.1.2015 година.

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

Бр. 42-784/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
478.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.2.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕС-
ТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 
за изменување и дополнување на Програмата за работа 
и финансискиот план на Агенцијата за странски инвес-
тиции и промоција на извозот на Република Македони-
ја за 2015 година 02-285/6 од 5.02.2015 година, усвоена 
од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 5.02.2015 година.

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

Бр. 42-1102/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
479.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 10.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 
одлука за дополнување на Статутот на Јавното претприја-
тие за државни патишта број 02-227/11, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни па-
тишта, на седницата одржана на 13.01.2015 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-1268/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
480.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013 и 41/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 10.02.2015 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ HA ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА 
ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" – 

СКОПЈЕ

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарната 
одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јав-
ната научна установа Институт за фолклор „Марко Цепен-
ков“ - Скопје, бр. 02-33, донесена од Советот на  Институ-
тот, на   седницата одржана на 22.1.2015 година.

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

Бр. 42-1326/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
481.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 2, ставот 1 од Од-
луката за образување на Националната комисија за мало и 
лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ 
број 58/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.2.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО 
КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НА-
ЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО 

ОРУЖЈЕ

I. Во Националната комисија за мало и лесно оруж-
је се именуваат:

- Анастасија Илиеска - државен секретар во Минис-
терството за внатрешни работи - претседател;

- д-р Душко Иванов од Министерството за внатреш-
ни работи - национално контакт лице;

- Ѓоко Петковски од Министерството за внатрешни 
работи - член;

- Лидија Петрова-Мојсовска од Министерството за 
внатрешни работи - член;

- Лидија Бајевска од Министерството за внатрешни 
работи - член;

- Златко Николовски од Министерството за внат-
решни работи - член;

- Елена Панчевска од Министерството за внатреш-
ни работи - член;

- Душко Лазаров од Министерството за внатрешни 
работи - член;

- Анита Томовска од Министерството за внатрешни 
работи - член;

- Светлана Влаховиќ-Димановска од Министерство-
то за внатрешни работи - член;

- Јованка Андреевска-Аврамовска од Министерство-
то за внатрешни работи - член;

- Стојче Чоклевски од Министерството за внатреш-
ни работи - член;

- Петар Мирковиќ од Министерството за правда - член;
- Панче Арсов од Министерството за одбрана - член;
- Светлана Гелева од Министерството за надвореш-

ни работи - член;
- Веадин Даути од Министерството за економија - член;
- Трајче Малов од Министерството за локална само-

управа - член;
- Ѓорѓи Панделиев од Министерството за образова-

ние и наука - член;
- Славче Лазаревски од Министерството за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство - член;
- Зоран Бурмузоски од Царинската управа во Ми-

нистерството за финансии - член и
- Ана Бурагева од Министерството за внатрешни ра-

боти - секретар.
II. Со денот на влегувањето во сила на ова Решение 

престанува да важи Решението за именување на претсе-
дател, национално контакт лице, членови и секретар на 
Националната комисија за мало и лесно оружје („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 105/13 и 
144/13).

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

Бр. 42-699/1 Заменик на претседателот
10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
482.

Врз основа на член  26 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 10.2.2015 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ЗА 2015 ГОДИНА

I
Со  оваа програма се утврдува намената на буџетски 

средствата утврдени на Раздел 121.01 на Министерството 
за животна средина и просторно планирање, Подпрограма 
21- Инвестиции во животна средина, за 2015 година. 
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II
Средствата за реализирање на Програмата за инвес-

тиции во животната средина за 2015 година (во ната-
мошниот текст: Програма) се обезбедуваат од Буџетот 
на Република Македонија за 2015 година од сметка 
637-12, во износ од 49.850.000,00 денари. 

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат 
врз основа на:

(1) Јавни набавки кои ги објавува и спроведува Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, согласно Законот за јавни набавки. Средствата ќе 
се наменат за кофинансирање на тековни донаторски 
проекти од областа животна средина.

(2) Наменски дотации за општините од средства ос-
тварени по основ на надоместок за производство на 
енергија од фосилни горива за 2014 година. Средствата 
ќе се наменат за финансирање на проекти од областа 
животна средина, доставени од општините Новаци, Би-
тола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, 
Кисела Вода и Чаир.

III
За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање.

IV
Средствата од дел II став 1 на оваа програма се рас-

поредуваат за следните намени: 
1. Кофинансирање на Проект за изградба на пречис-

тителна станица во Гевгелија, донација од Државниот 
секретаријат за економски работи на Швајцарија, 
SECO - Швајцарска Влада и Грчка Влада, за доисплата 
на неисплатени ситуации од 2013 и 2014 година во из-
нос од 13.000.000,00 денари.

2. Кофинансирање на Проект за третман на отпадни 
води во Кочани, донација од Државниот секретаријат 
за економски работи на Швајцарија, SECO - Швајцар-
ска Влада во износ од 6.000.000,00 денари. 

3. Наменски дотации на општините Новаци, Битола, Мо-
гила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и 
Чаир за проекти од областа животна средина  во висина од 
30.850.000,00 денари, согласно Одлуката за распределба на 
средства остварени по основ на надоместок за производство 
на енергија од фосилни горива како наменски дотации за оп-
штините за 2014 година.

V
Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат да се 

користат од правни лица врз основа на јавна набавка, за наме-
ни од дел IV точки 1 и 2 на оваа програма.

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат 
да се користат од општините Новаци, Битола, Могила, 
Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и 
Чаир врз основа на наменски дотации и спроведени јав-
ни набавки од страна на општините, за намени од дел 
IV точка 3 на оваа програма.

VI
Исплатата на средствата од дел II став 1 на оваа 

програма ќе се врши согласно Договори склучени меѓу 
Министерството за животна средина и просторно пла-

нирање и правните лица и општините, согласно Одлу-
ките од спроведени јавни набавки и Одлуката за распре-
делба на средства остварени по основ на надоместок за 
производство на енергија од фосилни горива како на-
менски дотации на општините за 2014 година.

VII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-527/1 Заменик на претседателот
    10 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________
483.

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата 
на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.2.2015 година донесе                                                                                                                                                                                                                                                                

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА  ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИС-
ТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВ-
НАТА УПРАВА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО И СЛЕ-
ДЕЊЕТО НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со ова упатство  се пропишува начинот на постапу-

вање на министерствата и на другите органи на држав-
ната управа при подготвувањето и следењето на спрове-
дувањето на Годишната програма за работа на Владата 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Го-
дишната програма). 

Член 2
Министерствата и другите органи на државната уп-

рава, како дел од содржината на Годишната програма,  
предлагаат иницијативи согласно со утврдено ниво на 
приоритет и тоа: 

- Висок приоритет: Иницијативата покажува на јасен, 
директен и мерлив начин дека ќе придонесе кон оствару-
вање на еден или повеќе стратешки приоритети на Влада-
та на Република Македонија (во натамошниот текст: Вла-
дата), и дека со спроведување на иницијативата ќе дојде 
до значително подобрување на моменталните состојби и 
на активностите на Владата во оваа област.

- Среден приоритет: Иницијативата покажува дека 
во корелација со друга иницијатива придонесува кон ос-
тварување на стратешките приоритети на Владата и де-
ка со спроведување на истите ќе дојде до подобрување 
на моменталните состојби и на активностите на Влада-
та во оваа област.



16 февруари 2015 Бр. 22 - Стр. 15

- Низок приоритет-иницијативи кои не се поврзани 
со стратешките приоритети на Владата, односно иници-
јативи кои произлегуваат од надлежноста на министер-
ството и се во функција на остварување на законските 
обврски и политиките на Владата. 

II. НАЧИН НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 3
Министерствата и другите органи на државната уп-

рава иницијативите за Годишната програма ги доставу-
ваат до Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Генерален 
секретаријат) на образец- Иницијатива за Годишна 
програма за работа на Владата на Република Македо-
нија, кој е даден во прилог и е составен дел на ова упат-
ство.

Образецот   од став 1 на овој член   содржи:
-  Наслов на иницијативата;
-  Стратешки приоритет;
-  Приоритетна цел;
-  Ниво на приоритет;
-  Предлагач;
-  Планиран месец за разгледување од страна на  

Владата;
-  НПАА;
-  Образложение;
-  Очекувани влијанија;
-  Финансиски импликации;
-  Контакт лице и функција;
-  Контакт податоци и електронска адреса.

Член  4
Иницијативите  се доставуваат во периодот од 1 до 

31 октомври во тековната за наредната година до Гене-
ралниот секретаријат  во  печатена  и/или  во електрон-
ска форма.

Ако од увидот во содржината на иницијативата се 
констатира дека таа не ги содржи потребните податоци 
во целост, Генералниот секретаријат  му укажува на 
предлагачот за утврдените недостатоци и на потребата 
истите да ги отстрани најдоцна три работни дена од до-
биеното укажување.  

                      
Член 5

Генералниот секретаријат заради подготвување на 
Годишната програма остварува соработка   со:

- Канцеларијата на претседателот на Владата на Ре-
публика  Македонија во  функција на конзистентност 
со стратешките приоритети на Владата на Република 
Македонија; 

- Министерството за финансии за да обезбеди кон-
зистентност на иницијативите на министерствата  и 
другите органи на државната управа со  Буџетот на Ре-
публика Македонија;

- Секретаријатот за европски прашања во функција 
на усогласување на Годишната програма со обврските 
кои произлегуваат од Национална програма за усвојува-
ње на правото на Европската унија (НПАА) и

- Министерства и други органи на државната упра-
ва во насока на согледување на евентуалните неусогла-
сености или преклопувања.

Член 6
Генералниот секретаријат текстот на Годишната 

програма во форма  на предлог го доставува до Влада-
та за разгледување најдоцна до 15 декември во тековна-
та за наредната година.

III. НАЧИН НА СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТЕ-
ПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ОД СТРАНА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

Член 7
Реализацијата на Годишната програма се следи пре-

ку следните индикатори на успешност:
- Процент на материјалите (предлозите) во Годиш-

ната програма поврзани со стратешките приоритети  на 
Владата; 

- Колкаво е учеството на иницијативи од висок, сре-
ден и низок приоритет во усвоената Годишната прог-
рама;

- Процент на иницијативите од Годишната програ-
ма што се усвоени до крајот на годината;   

- Која е стапката на запазување на дефинираните ро-
кови за поднесување на материјали;

- Процент на иницијативи кои биле разгледани од 
страна на Владата, но не биле вклучени во Годишната 
програма;

- Колкав е бројот и процентот на материјалите под-
готвени и разгледани по заклучок на Владата;

- Колкав е бројот и процентот на материјалите дос-
тавени само за информирање на Владата.                  

Генералниот секретаријат - подготвува полугодиш-
ни и годишни извештаи за степенот на реализација на 
Годишната програма, кои ги доставува до Владата за 
разгледување. 

 
Член 8

Годишната програма  континуирано се ажурира со 
иницијативи кои се резултат на променети услови и 
околности при што се внимава на потребата од запазу-
вање на конзистентност со стратешките приоритети на 
Владата  за годината за која се однесуваат.

IV. ЗАВРШНА   ОДРЕДБА

Член  9
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1091/1 Заменик на претседателот
  10 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
484.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 64/09, 156/09, 166/10 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 

170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14 и 20/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДЕЛО, АВТОР-

СКИТЕ ДОГОВОРИ ИЛИ ДРУГИ ДОГОВОРИ СО КОИ Е УТВРДЕН  НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕНАТА 

РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај за договорите за дело, ав-

торските договори или други договори со кои е утврден надоместок за извршената работа.

Член 2

Месечниот извештај за договорите за дело, авторските договори или други договори со кои е утврден на-

доместок за извршената работа се поднесува во електронска форма на образец „МИ-Д/ИН”, чија форма и сод-

ржина се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на месечниот извештај за износот на бруто надоместокот утврден во договорот за дело, авторскиoт дого-

вор или друг договор, исплатениот нето надоместок и пресметаните придонеси (“Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 201/14).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-1290/1

16 февруари 2015 година                                                                                          Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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