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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
168.
Врз основа на член 36 став (3), а во врска со член
14-а од Законот за Владата на Република Македонија,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/15,
142/2016 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ
НА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА КОЈ МУ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА
Член 1
Со оваа одлука на претседателот на Владата на Република Северна Македонија на кој му престанала
функцијата - Зоран Заев, му се обезбедува остварување
на право на користење на службено возило, и тоа:
1. Патничко моторно возило:
– марка: Volkswagen
– тип: Пасат Лимузина
– регистарска ознака: SK-3545-AS
– број на шасија: WVWZZZ3CZKE020999
– број на мотор: 484 772
– година на производство: 2018 година
– работна зафатнина на моторот: 1968 см3
– сила на моторот: 140 kw
– боја на каросеријата: металик црна/20.
Член 2
Претседателот на Владата на Република Северна
Македонија на кој му престанала функцијата од член 1
став 1 од оваа одлука, правото од член 1 од оваа одлука
го остварува за период утврден во член 14-а став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија.
Член 3
Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија да
ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-144/1
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

169.
Врз основа на член 19 од Законот за берзи на земјоделско-прехранбени производи (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 32/92, 83/92 и 139/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 8 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“-СКОПЈЕ
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“-Скопје за 2020 година бр. 0202-7/2 од
8.1.2020 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 8.1.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9592/1-19
8 јануари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

170.
Врз основа на членот 11 точка 8 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, 64/18 и 35/19 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2020 година на Јавното
претпријатие
за
стопанисување
со
пасишта
бр.02-352/7 од 6.12.2019 година, усвоена од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана
на 6.12.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-10004/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

171.
Врз основа на член 16 став (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, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр.101/19, 153/19 и 180/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 8 јануари 2020 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
2020 ГОДИНА
1. Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2020 година
се однесува на:
I. Скрининг за превенција и рано откривање на карцином на грло на матката
II. Пилот скрининг на колоректален карцином во
Република Севернa Македонија
III. Промотивна кампања за превенција и рано откривање на карцином на простата
IV. Организиран мамографски скрининг за рана детекција на карцином на дојка
I. СКРИНИНГ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА
1. Вовед
Карциномот на грлото на матката (КГМ ) во светот
учествува со 10% во вкупниот број на малигни неоплазми. Тој е дванаесетти по честота и петти по смртност рак кај жените во светот. Заболуваат околу 490
000 новорегистрирани случаи секоја година или 16 од
100 000 жени годишно, а околу 9 од 100 000 жени умираат.
Организираниот скрининг за превенција и рано откривање на ракот на грлото на матката е активност што
се спроведува во повеќе држави со цел да се намали
инциденцата и смртноста на жените од рак на грлото
на матката. Оправданоста на спроведувањето на оваа
програма се потврдува со фактот што секоја година се
откриваат случаи на карцином кај жени кои немале никакви знаци на болеста.
За успешно спроведена скрининг програма се смета
доколку во период од 3 години се опфатат 75% од целната популација.
2. Приоритети и цели
Главна цел е да се намали инциденцата и смртноста на жените од рак на грлото на матката во Република
Северна Македонија.
Специфични цели:
1. Зголемување на бројот на лица опфатени со организираниот скрининг;
2. Подигнување на свеста кај жените за важноста од
редовни превентивни прегледи и вклученост во организираниот скрининг;
3. Зголемување на бројот на гинеколози вклучени
во организираниот скрининг.
3. Показатели на успешност
Успешноста ќе се мери преку следните показатели
на успешност:
- Број на анализирани ПАП тестови
- Број на лица со откриени клеточни абнормалности
- Број на лица со откриен рак на грлото на матката
Процес индикатори:
- Број на поканети лица
- Број на лица кои примиле покана и се јавиле на
преглед
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- Број на земени ПАП тестови
- Организација на прес конференција
- Број на настапи преку медиумите
- Број на организирани предавања и трибини
- Број на отпечатени пропагандни материјали
- Број на гинеколози вклучени во организираниот
скрининг
- Број на гинеколози информирани за скринингот
- Број на гинеколошки ординации кои доставуваат
извештаи
- Број на цитолошки лаборатории кои доставуваат
извештаи
- Број на изготвени квартални и годишни извештаи
4. Спроведување на процесот на следење, оценување и известување
Гинеколошките ординации вршат:
- поканување на жените да се вклучат во организираниот скрининг
- преглед на жените со земање на материјал за ПАП
тест
- доставување на материјалот до цитолошката лабораторија
- известување на жените за резултатот од ПАП тестот
- доставување на месечни/квартални извештаи до
Центрите за јавно здравје.
Цитолошките лаборатории вршат:
- Припрема на материјалите (ПАП тест)
- Преглед на материјалот
- Издавање на извештај за секоја пациентка
- Доставување на месечни/квартални извештаи до
Центрите за јавно здравје.
Центрите за јавно здравје вршат:
- Координација на активностите на локално ниво
(контакти со гинеколошките ординации, цитолошките
лаборатории)
- Прибирање на извештаи од гинеколошките ординации и цитолошките лаборатории и изготвување на
квартални извештаи
- Дистрибуција на пропаганден материјал
- Одржување на предавања за важноста на скринингот
- Организација на активности во рамки на кампањата на локално ниво, со учество на стручни лица во локалните медиуми
Институтот за јавно здравје на Република Северна
Македонија врши:
- Координација на сите активности поврзани со
скринингот на локално и национално ниво
- Изготвување на квартални и годишен извештај
- Изготвување на стручни публикации, анализи, со
доставување препораки до Министерството за здравство
- Организација на кампања
- Изготвување и дистрибуција на пропагандни материјали
- Едукација на стручни лица.
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II. ПИЛОТ СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Цел на Програмата
Целта на оваа програма е намалување на морбилитетот и морталитетот на населението во Република Северна Македонија од рак на дебело црево. Стратегијата
за подобрување на раното откривање на ракот на дебело црево подразбира и подобра информираност на населението за значењето на раното откривање на ракот
на дебелото црево и едукација на здравствениот кадар
за самата програма.
Да се намали морталитетот со КРК за 20-30% што
подразбира 200 спасени животи секоја година. Да се
редуцира инциденцата на КРК за 20 %. Да се намалат
за 300 случаи годишно на КРК. Да се зголеми пропорцијата на ранооткриени на КРК од 14% до повеќе од
50% за 10 години. Да се подобри квалитетот на живот
на пациенти со КРК и да се намали трошокот за третман од заболени од КРК.

5. Извршители на програмата
- Институт за јавно здравје на Република Северна
Македонија
- Општи болници на ниво на цела држава
- Цитолошки лаборатории со потпишан договор со
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за здравствена услуга читање на
ПАП тест
- Матични гинеколози на ниво на цела држава
- Клиника за гинекологија и акушерство –
- Управа за електронско здравство.
6. Мониторинг и евалуација
Мониторинг и евалуација ќе спроведува Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија
врз основа на базата на податоци која ја поседува за организиран скрининг и изготвување на периодични извештаи како сублимат од извештаите од Цитолошките
лаборатории. Основна обврска на овластените извршители на оваа програма се континуирано внесување,
праќање и ажурирање на податоците за организиран
скрининг. Институтот за јавно здравје на Република
Северна Македонија ќе врши евалуација на сите активности на скринингот и доставување на извештаи, врз
основа на показателите за успешност кои се јасно определени.

Активности:
2. Спроведување на скринингот
Скринирањето ќе се изведува со тестот за детекција на окултно крварење – ФОБ тест (Fecal Occult Blood
Test – FOBT). Министерството за здравство ги набавува ФОБ тестовите и ги распоредува по пилот Центaрот
за јавно здравје Скопје според бројот на жители на
подрачјето кое го покриваат. (Скопје 136.986)
Секој граѓанин на возраст од 50-70 години може да
си го оставари правото на бесплатен ФОБ тест одејќи
во пилот Центрите за јавно здравје. Секој пациент со
негативен ФОБ тест треба да се јави за 2 години на
повторно скринирање. Секој пациент со позитивен
ФОБ тест треба да биде упатен на колоноскопија во
јавно здравствена установа.
Исклучување од скрининг програмата ќе бидат направени кај:
1. Пациенти кои веќе се вклучени во дијагностички
или терапевтски третмани за КРК
2. Пациенти со улцерозен колитис или Кронова болест и состојби кои можат да предизвикаат окултни
крвавења и активни хемороидални крвавења
3. Пациенти кои претходно имаат отстрането аденоми со колоноскопија
4. Пациенти кои имаат направено колоноскопија во
изминативе 3 години со доказ дека резултатите се
уредни. Тие ќе бидат повикани да парцтиципираат по 2
години.
5. Пациенти кои одбиле да учествуваат во скрининг
програмата
Центарот за јавно здравје ќе врши анализа на доставениот материјал со примена на ФОБ тестот за резултатот го известува пациентот и го упатува на консултација кај матичниот лекар.
На пациентите/семејствата со покачен ризик за заболување ќе бидат советувани и упатувани на колоноскопија од страна на матичните лекари.
- Координатор на скринингот ќе биде Институтот за
јавно здравје на Република Северна Македонија, кој ќе
биде задолжен за координација на сите активности во
државата, стручно методолошка помош на Центрите за
јавно здравје, изготвување и водење на Регистер за КРК.
Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија ќе доставува до Министерството за здравство
тромесечни извештаи и фактури за извршениот скрининг во Република Северна Македонија. Министерството за здравство ќе доставува финансиски средства и до
извршителите – Центрите за јавно здравје.
Центрите за јавно здравје ќе бидат задолжени за координација на активностите на своето подрачје
Очекуваниот одзив на поканите за скрининг од
вкупниот број на испитаници на возраст од 50-70 години е околу 10.000 испитаници, за кои ќе бидат потребни по 2 теста за испитаник.
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2.1. Министерство за здравство
Министерството за здравство ќе врши стратешко
планирање (кадар, опрема), координација и следење на
целокупните активности поврзани со скринингот, набавка на ФОБ тестови и материјали и финансирање на
активностите предвидени со програмата. Програмата
за скрининг на рак на дебело црево ќе се спроведува
под раководство на стручната комисија за спроведување на Програмата во Министерството за здравство, која ќе врши и стручен надзор на спроведување на скринингот, и ќе му предлага на министерот за здравство
насоки за организација, координација и следење на
Програмата.
2.2. Управа за електронско здравство (УЕЗ)
Управата за електронско здравство ќе направи подготовка на листа на пациенти кои треба да бидат повикани за да направат ФОБ тест. Листата ќе содржи податоци за пациентот и за неговиот матичен лекар. Управа
за електронско здравство ќе ги испрати до матичните
лекари изготвените листи на пациенти кои подлежат на
скринирање.
Управата за електронско здравство ќе подготви софтверско решение или апликација за регистар за скрининг на рак на дебело црево, ќе изврши едукација за
негова имплементација и користење и ќе соработува со
координаторот во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија за медицинските аспекти
на подготовка на табеларни прегледи со индикатори за
следење и реализација на скринингот.
2.3. Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, ќе ги организира и координира сите
активности во државата, ќе дава стручно методолошка помош на Центрите за јавно здравје и ќе изготвува и води Регистар за колоректален карциноим. Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, ќе изготви стручни материјали за промоција на
скрининг за рак на дебелото црево, ќе подготви стручни упатства за сите вклучени странки во спроведување
на скринингот, ќе осмисли, дизајнира и печати постери
и флаери за информирање на граѓаните.
Медиумска кампања за скрининг на ракот на дебелото црево, ќе реализира Институтот за јавно здравје
на Република Северна Македонија и ќе доставува до
Министерството за здравство тромесечни извештаи
за извршениот скрининг во Република Северна Македонија.
Мониторинг и евалуација ќе спроведува Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија врз основа на базата на податоци за опортунистичкиот скрининг, која ќе биде сместена во Управата за
електронско здравство. Институтот за јавно здравје на
Република Северна Македонија, заедно со Комисијата
за изготвување на Акционен план за скрининг на КРК,
ќе изготви Акционен план со предвидени активности и
фази за успешно следење на скринингот за ракот на дебелото црево, во тековната и наредните години. Институт за јавно здравје, ќе изготвува годишна публикација
за скрининг на КРК, за состојбата и постигнатите резултати во 2020 година.
2.4. Центри за јавно здравје
Центрите за јавно здравје ќе вршат прибирање на
податоците од Приватните здравствени установи на
матични лекари на месечно ниво и ќе доставуваат
квартални извештаи до Институтот за јавно здравје на
Република Северна Македонија. На локално ниво тие
ќе вршат промотивни активности со цел зголемување
на бројот на граѓани кои ќе бидат опфатени со скринингот.
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2.5. ПЗУ матични доктори
Матичните лекари во примарната здравствена заштита, ќе ги информираат своите пациенти за можноста
за скрининг и ќе ги советуваат да направат 3 последователни ФОБ тестови, давајќи им ФОБ тестови, упатство за употреба, и промотивен материјал. Ординацијата доставува месечни извештаи до Центрите за јавно
здравје.
2.6 Клиника за гастроентерохепатологија
Клиника за гастроентерохепатологија ќе врши едукација на матичните лекари од примарната здравствена заштита за советување на пациентите за употреба на китовите за ФОБ тестовите, идентификација на
пациентите со висок ризик како и за упатување до Центрите за јавно здравје.
2.7. Известување
Матичните доктори, доставуваат месечни извештаи
до Центрите за јавно здравје најдоцна до седмиот ден
по завршување на месецот. Центрите за јавно здравје
подготвуваат збирни извештаи и најдоцна до 15 дена
по завршување на кварталот доставуваат извештај до
Институтот за јавно здравје на Република Северна
Македонија. Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија најдоцна до 30 дена по завршување на кварталот/годината доставува збирни квартални и годишен извештај до Министерството за здравство.
2.8 Препраќање на колоноскопија
Секој пациент со позитивен ФОБ тест треба да биде
упатен на колоноскопија во јавно здравствена установа.
3. Индикатори на спроведување на програмата
3.1. Индикатори на процес на спроведување
- Број и процент на луѓе кои се поканети на тестирање
- Број и процент на луѓе коија примиле поканата
- Број и процент на луѓе кај кои е направен ФОБ
тест
- Број и процент на луѓе кои се исклучени согласно
критериумите за исклучување
- Број и процент на луѓе кои одбиле да го направи
ФОБ тест
- Број и процент на луѓе кои го земале резултатот
- Број и процент на неадекватни тестови
3.2.Индикатори на успешност на спроведување на
скринингот се:
- Број и процент на опфатени лица со Програмата
- Број и процент на направени ФОБ тестови
- Број и процент на адекватно направени ФОБ тестови:
Број и процент на позитивни тестови
Број и процент на негативни тестови
- Број и процент на лица препратени на колоноскопија
4. Финансирање на програмата
Активности и финансирање на пилот скрининг на
колоректален карцином во Република Севернa Македонија
4.1.Министерство за здравство, Управа за елетронско здравство, Институт за епидемиологија и биостатистика, Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија и Клиника за гастроентерохепатологија
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Финансиски средства за реализација на скрининг на
колоректалниот карцином (КРК) Министерството за
здравство ќе ги распределува средствата на јавните
здравствените установи и извршители на активностите
за реализација на скринингот на колоректален карцином, врз основа на доставени фактури и извештаи, по
завршена и реализирана активност.
5. Извршители на програмата
- Министерство зa здравство
- Управа за електронско здравство
- Институт за јавно здравје на Република Северна
Македонија
- Институт за епидемиологија и биостатистика
- Клиника за гастроентерохепатологија
- Пилот Центрите за јавно здравје
- Матични доктори во пилот регионите
6. Мониторинг и евалуација
Мониторинг и евалуација се планира да спроведува
Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија врз основа на базата на податоци која ја поседува за скрининг и изготвување на периодични извештаи како сублимат од извештаите од Центрите за јавно
здравје. Овластените извршители на Програмата се
грижат за континуирано внесување, праќање и ажурирање на податоците за организиран скрининг. Краткорочната проценка на успешноста на спроведување на
Програмата се вреднува со одзивот на населението, брзината на известување за позитивен наод и упатување
на колоноскопија, каков е односот према понатамошните испитувања на лицата кај кој е најден позитивен
тест. Долгорочна проценка на спроведување на Програмата се однесува на намалување на стапката на морталитет, морбилитет и инциденца. Индикатори на следење на Програмата се: ниска стапка на популација заболена од рак на дебело црево, број на извештаи за
направени превентивни прегледи предвидени со Програмата, број на едуцирани здравствени работници, број
на здравствени установи кои се опремени за спроведување на систематски прегледи. Институтот за јавно
здравје на Република Северна Македонија ќе врши евалуација на сите активности на скринингот и доставување на извештаи, врз основа на показателите за успешност кои се јасно определени.
III. ПРОМОТИВНА КАМПАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И
РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА
1. Вовед
Карциномот на простата е најчест вид на рак меѓу
машката популација. Главен ризик фактор е возраста.
Ризикот е поголем доколку еден или повеќе членови во
семејството имале карцином на простата. За рана детекција на рак на простата потребно е секој маж над 50
години да направи ПСА тестирање со ректално туше.
Бројот на новорегистрирани пациенти во Република
Северна Македонија за 2019 година е 20 пациенти. За
таа цел Министерството за здравство ќе организира
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кампања за подигнување на свеста кај машката популација за превенција и рано откривање на ракот на простата, во насока матичните лекари да им препорачуваат
на сите мажи на возраст од 50-55 години и оние со фамилијарен ризик од 40-50 години да направат превентивни прегледи на секундарно и терциерно ниво.
План за спроведување или операционализација на
мерките и активностите .

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАМОГРАФСКИ СКРИНИНГ ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА КАРЦИНОМ НА
ДОЈКА
Ракот на дојката е најчесто малигно заболување кај
жените во светот и во Република Северна Македонија.
Во просек, секоја осма жена во својот животен век ќе
се соочи со оваа болест. Воедно ракот на дојката е водечка причина за смртност и претставува глобален
проблем. Но, со детекција и откривање на болеста во
рана фаза, се намалува смртноста и до 30%. Единствена докажана метода за рана детекција е мамографијата
која може да го детектира карциномот во негова предклиничка фаза. Во повеќе од 30 земји во светот постојат
организирани национални програми за рано откривање
на рак на дојка т.н скрининг што подразбира редовни
мамографски прегледи на одреден временски интервал
на жени на одредена возраст, кои се навидум здрави,
односно немаат клинички симптоми на рак на дојка.
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Примарна цел на раната детекција (скрининг) е намалување на смртноста од рак на дојката,подобрување
на квалитетот на животот на пациентката и намалување на потребата од радиотераписки и онколошки третмани. Поради тоа Министерството за здравство, следејќи
ги препораките на Европска Унија, Светската Здравствена
организација, како и примерите на повеќето земји во Европа, САД, Канада и Австралија, во април 2015 година започна да спроведува организиран скрининг.
1. Приоритети и цели
Главна цел
Детекција на карцином на дојка во ран стадиум на
жените во Република Северна Македонија, преку спроведување на скринингот, а следејќи ги европските
препораки за спроведување на организиран скрининг.
Дополнителни цели
- Пoдигaњe на свeста на жeнaта за знaчењето на
рeдoвните прeглeд и рaнoто oткривaње на карциномот;
- Зајакнување на кaпaцитeтот на здрaвствeните устaнoви зa спроведување на скрининг во поглед на кадар и опрема;
- Надградба на системот за собирање и обработка
на податоци за скринингот;
- Воведување на кoнтрoла на квaлитeтот на услугите во спроведување на скринингот;
- Формирање на Центар за континуирана едукација
и обука за технолози и радиолози и воведување на
практика за континуирана анализа на вештините на
технолозите и на поставените радиолошки дијагнози;
- Проширување на скрининг програмата во мамографските центри кои што ги исполнуваат критериумите за квалитет на апаратурата и стручната подготвеност
на персоналот.
2. Показатели на успешност
Индикатори на успешност на спроведување на
главната цел се:
- број на извршени снимања
- број на поканети жени во однос на вкупниот број
на жени во старостниот интервал за скринининг (50 –
69 год)
- број на жени кои се јавиле на преглед и на кои
што им е направено снимање
- број на жени кои што се повикани на дополнителни медицински испитувања
- број на жени со позитивен наод
- број на жени со позитивен наод во ран стадиум
- Извештај за техничкиот и дијагностичкиот квалитет на сликите
- Извештај за перформансите на мамографската
апаратура и испорачаните радијациони дози на пациентите.
3. Финансирање на активностите и извршители
План за спроведување или операционализација на
мерките и активностите

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА:
ЗБИРНА ТАБЕЛА
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Активностите предвидени со оваа програма ќе се
реализираат во обем на средствата одобрени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
во висина од 23.000.000,00 денари. Распределбата на
средствата по оваа програма ќе ја врши Министерството за здравство на јавните здравствените установи,
приватни здравстевни установи кои имаат потпишано
договор со Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и други извршители на активностите наведени во Програмата, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија”.
Бр. 44-45/1
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

172.
Врз основа на член 162 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија" бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 27/14, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и
113/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ЗА 2020 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдуваат активностите кои
ќе се рeализираат во 2020 година заради унапредување
на заштитата на природата во Република Северна Македонија преку имплементација на целите опредeлени
во Националната стратегија за заштита на природата со
Акционен план (2017-2027).
II
Средствата од оваа програма со вкупен износ од
234.786.693,00 денари ќе се обезбедат од:
- Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година, програма C1 ставка 425 Договорни услуги во висина од 500.000,00 денари
- Дел од средствата ќе се обезбедат од донаторски
средства од тековни повеќегодишни проекти на Министерството за животна средина и просторно планирање во висина од 234.286.693,00 денари и тоа:
1. Проект ГЕФ/УНЕП "Постигнување на заштита на
биолошката разновидност преку создавање и ефикасно
управување со заштитени подрачја и интегрирање на
биолошката разновидност во планирање на користење
на земјиштето" во висина од 197.949.713,00 денари,
2. СДЦ „Програма за зачувување на природата на
Македонија, фаза II” во висина од 32.000.000,00 денари,
3. Охрид-Преспа фонд за природа (ПОНТ) во висина од 12.300.000,00 денари,
4. ГИЗ Отворен регионален фонд за биодиверзитет
од 1.230.000,00 денари и
5. Проект на Европска банка за обнова и развој:
„Градење на капацитети за биодиверзитет од
1.876.980,00 денари.
Средствата од став 1 на овој дел обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година ќе се реализираат врз основа на јавни набавки и кон-

курси за ангажирање на правни и физички лица кои ќе
ги објавува и спроведе Министерството за животна
средина и просторно планирање.
Другиот дел од средствата од став 1 од овој дел ќе
се реализираат преку тековните повеќегодишни проекти на Министерството за животна средина и просторно
планирање и тоа: проект ГЕФ/УНЕП "Постигнување на
заштита на биолошката разновидност преку создавање
и ефикасно управување со заштитени подрачја и интегрирање на биолошката разновидност во планирање на
користење на земјиштето", проект: СДЦ “Програма за
зачувување на природата на Македонија, фаза II”,
Охрид-Преспа фонд за природа (ПОНТ) и ГИЗ Отворен регионален фонд за биодиверзитет .
III
Средствата од дел II од оваа програма ќе се распределат за следниве намени:
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IV
Начинот и динамиката на реализација на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина
и просторно планирање, за што ќе достави детален извештај до 31.01.2021 година за степенот на реализација
до Владата на Република Северна Македонија.
V
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија” .
Бр. 45-10150/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

173.
Врз основа на член 44 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА
2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се уредува распределбата на средства за поттикнување на рамномерен регионален развој
на Република Северна Македонија во 2020 година, утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија
за 2020 година во вкупен износ од 471.000.000 од кои
во Раздел 191.01-Министерство за локална самоуправа,
Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464-Разни трансфери се утврдени 9.600.000 денари и
во Раздел 280.01-Биро за регионален развој, Потпрограма ОA-Рамномерен регионален развој, ставка 488Капитални дотации до ЕЛС, се утврдени 461.400.000
денари.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа програма се користат
за следните намени:
Намена
1. Активности преку Бирото за регионален развој
1.1 Неповратно учество во финансирање проекти во планските региони
1.2 Неповратно учество во финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби
1.3 Неповратно учество за финансирање
проекти за развој на селата
1.4 Исплата на средства за плаќање на
придонесите за пензиско-инвалидско и
здравствено осигурување за лица кои
имаат стекнато право на плаќање
2. Активности преку Министерство за
локална самоуправа
2.1 Финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година
Вкупно:

Износ во
денари
321.580.000

91.880.000
45.940.000
2.000.000

9.600.000
471.000.000

Член 3
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од Табелата од оваа програма во износ од 321.580.000 денари
ќе се користат за финансирање на проекти за развој на
планските региони, врз основа на предложени проекти
од советите за развој на планските региони.
Член 4
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од Табелата од оваа програма во износ од 91.880.000 денари ќе
се користат за финансирање на проекти за развој на
подрачјата со специфични развојни потреби, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој согласно член 41 од Законот за рамномерен регионален
развој.
Член 5
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.3 од Табелата од оваа програма во износ од 45.940.000 денари ќе
се користат за финансирање проекти за развој на селата.

За користење на средствата од ставот 1 на овој член
за одобрени проекти од општина со седиште во град,
локалната самоуправа обезбедува учество oд 50% од
вредноста на проектот.
Одобрените проекти од член 2 точка 1 потточка 1.3
од оваа програма од општина со седиште во село немаат обврска за кофинансирање на проектите.
Член 6
Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.4 од Табелата од оваа програма во износ од 2.000.000 денари ќе
се користат за исплата на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лицата кои
имаат стекнато право на плаќање заклучно со 31 декември 2007 година, согласно член 71 од Законот за
рамномерен регионален развој и истите продолжуваат
да го користат до остварувањето на правото на пензија
согласно закон.
Член 7
Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од Табелата од оваа програма се распределуваат за осумте центри за развој на планските региони со намена финансирање на активностите и задачите на центрите за развој
на планските региони за тековната година.
Од средствата од став 1 на овој член за секој центар
за развој на планскиот регион се распределуваат по
1.200.000 денари.
Активностите и задачите на центарот за развој на
планскиот регион за тековната година се утврдуваат со
договор склучен помеѓу министерот за локална самоуправа и градоначалниците на општините од планскиот регион, основачи на центарот за развој на планскиот
регион.
Во договорот од став 3 на овој член ќе се дефинираат конкретните активности и задачи за секој центар,
со утврдени рокови и износи на средства за нивна реализација, како и начинот на трансфер на средства за
спроведените активности и задачи.
Член 8
Средствата од член 2 точка 1 потточки 1.1, 1.2 и 1.3
од Табелата од оваа програма се одобруваат согласно
утврдените принципи, цели и приоритети на регионалниот развој во Република Северна Македонија и дефинираните мерки, инструменти и финансиски и други
средства за нивна реализација утврдени со Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија, Програмата за развој на планските региони, стратешките документи на општините и подзаконските акти за спроведување на Законот за рамномерен регионален развој.
Член 9
Средствата од член 2 точка 1 потточки 1.1, 1.2 и 1.3
од Табелата од оваа програма, на предлог на Советот
за рамномерен регионален развој се доделуваат, согласно член 42 од Законот за рамномерен регионален
развој.
Член 10
Трансферот на средствата од член 2 точка 1 потточки 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 од Табелата од оваа програма за
корисниците - центрите за развој на планските региони, општините и лицата кои имаат стекнато право на
плаќање на придонесите за пензиско-инвалидско и
здравствено осигурување се спроведува од Раздел
280.01 – Биро за регионален развој.
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Член 11
Трансферот на средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од Табелата од оваа програма за корисниците –
центрите за развој на планските региони и општините
се спроведува од Раздел 191.01 – Министерство за локална самоуправа.
Член 12
Следење на користењето на средствата за поттикнување рамномерен регионален развој според оваа програма вршат Министерството за локална самоуправа,
преку следење на реализацијата и финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони, утврдени во годишните договори за соработка, склучени меѓу Министерството за локална самоуправа и градоначалниците на општини-основачи на
центрите и Бирото за регионален развој преку извештаи за реализација на проектите за кои се доделени финансиски средства подготвени од центрите за развој на
планските региони и носителите на проектите.
Член 13
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10267/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

174.
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, 37/16 и 20/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 8 јануари 2020
година, донесе
ПРОГРАМА
„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2020 ГОДИНА
I. В О В Е Д
Кардиоваскуларните и респираторните болести се
најчести заболувања кај населението како во светски
рамки така и во Република Северна Македонија.
Зголемениот крвен притисок, зголемени маснотии
во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана,
недоволната физичка активност, злоупотребата на алкохол и тутун се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Најзначајните
ризик фактори за појава на незаразни болести, можат
да се спречат и да се контролираат.
Масовните незаразни болести се водечка причина
за смрт и инвалидитет ширум светот.
Причинители на висока зачестеност на масовни незаразни болести во последните децении од дваесеттиот
век и почетокот на овој век се значајните и брзи промени во начинот и стилот на живот на современиот човек.
Најмногу се изразени промените во начинот на ис-

храна, нивото на физичка активност, зголемената употреба на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичката активност, храната, исхраната и на здравјето на луѓето, вклучени се следните релевантни аспекти: енергетската потрошувачка преку физичката активност како важна компонента на енергетската рамнотежа што
ја определува телесната тежина.
Превентивните прегледи за навремена контрола на
крвниот притисок, телесната тежина, одредување шеќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено
спречување на појава на кардиоваскуларни заболувања.
Едукација на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото
здравје е битен фактор за рано откривање и спречување
болести.
Параметри на здравјето кои е потребно да се следат
се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на
телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните
потребно е во исто време да им се даваат и конкретни
совети за грижа за сопственото здравје како совети за
промоција на здрави животни стилови, поддршка за откажување од штетни животни навики, одвикнување од
пушење, за начинот на исхрана и заштита од високите
температури, важност на превентивните прегледи.
1. Материјални трошоци за спроведување на акции
за бесплатни прегледи од страна на здравстевени домови по една акција на секои два месеци - Со оваа активност на сите граѓани им се дава можност да извршат
бесплатен превентивен преглед и тоа независно од нивниот статус на здравствено осигурување.
Активностите се состојат во бесплатни лекарски
прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и
висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и
маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултатите од мерењата се соопштуваат на лице место.
При прегледите се даваат и совети за грижа за
здравјето, начин на исхрана, заштита од високите температури, а се делат и промотивни печатени едукативни материјали за правилен начин на живот и исхрана.
Активностите се спроведуваат на отворен и затворен простор во зависност од временските прилики, а за
местото, денот и времето на спроведување на прегледите, населението ќе биде известено преку локалните
медиуми и месните заедници.
Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест акции на годишно ниво, во рурално подрачје.
Динамиката на спроведување на активностите ќе
биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во следните периоди - (од 01.01.2020 до 28.02.2020 год), (од
01.03.2020 до 30.04.2020 год), (од 01.05.2020 до
30.06.2020 год), (од 01.07.2020 до 30.08.2020 год), (од
01.09.2020 до 30.10.2020 год) и (од 01.11.2020 до
31.12.2020 год).
Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар
,медицинска сестра и возач.
Резултатот од анализата ќе се евидентира во евидентен лист и се доставува до Институтот за јавно
здравје на Република Македонија.
Извршители - Здравствените домови
2. Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај
Извршители –Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
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3. Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите
здравствени домови
Извршители –Здравствените домови
4. Истражување, мониторинг и евалуација - Истражување за причини за немотивираност на пациенти за
прекин на пушење
Извршители –Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
5. Обуки за здравствени работници на тема – откажување од пушење -За таа цел се подготвува модул со
печатени едукативни материјали и одржани 4 семинари
со вклучени по 50 здравствени работници по семинар
Извршители –Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
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Извршители – Медицински факултет Скопје - Центар за семејна медицина.
11. Проект Ало докторе
Целта на функционирањето на телефонската линија
за медицинските совети/Ало докторе е обезбедување
со содветни здравствени услуги, односно консултации
и упатства за граѓаните при појава на првични симптоми за кој не е неопходен итен медицински третман
(главоболка, настинка , покачена температура). Граѓаните кој се јавуваат во повикувачкиот центар на телефонската линија 15123 имаат можност во тек на 24 часа да добијат стручен медицински совет и доколку има
потреба пациентот се упатува во Итната медицнска помош или се советува да закаже преглед кај содветен
специјалист.
Извршител – Здравствен дом Скопје
II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

6. Организирање на кампања за здрав живот - Организирање на прес конференции, учество во ТВ емисии, дистрибуција на брошури за здрав живот и орално здравје

Целта на оваа програма е активен пристап до граѓаните од руралните средини, контрола на нивното
здравје, навремено и соодветно лекување и препораки
за превенција на здравјето.

Извршители – Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

III. ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА
ИЗВРШИТЕЛИТЕ

7. Трошоци за гориво за Рурални Концесионери над 25 км оддалеченост од здравствениот дом до руралните концесионери и минимум 200 пациенти. За остварување на оваа активност ќе се обезбедат трошоци
за гориво за руралните доктори (над 25 км одалеченост
и минимум 200 пациенти) со месечна исплата по реално направени трошоци (10% од цената на литар гориво
за соодветното возило на поминат километар, сметано
според видот на горивото што го користи возилото).
За реализација треба се се објави нов оглас.

За време на припремните активности за целосно и
навремено спроведување на оваа програма се организираат средби со одговорните лица на здравствените
установи – извршители на активностите. Воедно, навремено се обезбедуваат потребните медицински материјали, промотивни материјали и друг потребен инвентар.
За таа цел ќе се спроведат следните активности:
- Список со одговорни лица по здравствени установи и нивни телефонски броеви.
- Координатори на активностите се Здравствените
домови за своето подрачје.
- Календар со локалитети за поставување на пунктови за вршење на превентивните прегледи (на два
месеци).
- Eвидентен лист за индивидуалниот превентивен
преглед, со содржината за антропометриските мерења
за определување на индексот на телесна маса, мерење
на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта и крвниот притисок.
- Набавка на апарати за анализа, ленти за одредување на шеќерот и холестеролот во крвта и ланцети.
- Подготовка на анкетните листи во постоечкиот
софтвер.

Извршители –Руралните концесионери
8. Промотивни активности за превенција и контрола на незаразни болести Одбележување на денот на срцето и други активности кои се поврзани со превенција
од кардиоваскуларни заболувања и фактори на ризик.
Извршители - Клиника за кардиологија во соработка со Граѓанско здружение од областа
9. Обуки за здравствени работници на тема сексуално и репродуктивно здравје во општини каде има поголем број лица со попреченост - За таа цел е подготвен модул и едукативен материјал и да се одржат 4 семинари со кои ќе бидат опфатени гинеколози, матични
лекари и сестри.
Извршители –Медицински факултет Скопје - Центар за семејна медицина
10. Обуки за здравствени работници за работа со
деца со пречки во развојот и лица со попреченост жртви на насилство во општини каде има поголем број на
лица со пречки во развојот - За таа цел е подготвен модул и едукативен материјал, и да се одржат 4 семинари
со кои ќе бидат опфатени гинеколози, матични лекари
и сестри.

IV.ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД
ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Секој извршен превентивен преглед се евидентира
во посебен евидентен лист кој се доставува до Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија.
По обработката на добиените индивидуални листи
за вкупниот период Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија изготвува студија за добиените резултати од превентивните прегледи по
здравствени домови на ниво на државата со препораки
за подобрување на здравствената состојба кај граѓаните.
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VI. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 45-10270/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

175.
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11,
123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9
став 2 од Законот за таксата за привремен престој
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96,
26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8
јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА
I
Со оваа програма ќе се реализираат активности за
развој на туризмот во Република Северна Македонија
за 2020 година.
Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија
за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), раздел 10001-Министерство за економија, во Подпрограма 14-Развој на туризмот во Република Северна Македонија, на категориите
42-стоки и услуги, 46-субвенции и трансфери и 48-Капитални расходи, планирани се во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година финансиски
средства во износ од 24.000.000,00 денари.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за следните активности:
1. Меѓународна и билатерална соработка во туризмот
Зголемена и интензивирана соработка во доменот
на меѓународната комуникација со големите и значајни
туристички организации и институции кои придонесуваат за развој на туризмот како Светската туристичка
организација, Европската патничка комисија, Централно европската иницијатива и др., учество на саеми, како и билатералните соработки во областа на туризмот
(потпишување на договори, регионални конференции,
средби и др.), како и плаќање на членарина за Светската туристичка организација.
Оваа активност ќе се реализира континуирано во
текот на цела 2020 година.
3.000.000,00 денари

Извршители на оваа програма се Здравствените домови, Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија и Медицински факултет Скопје - Центарот за семејна медицина.
Неизмирените обврски кон извршителите за 2019
година ќе бидат исплатени во текот на 2020 година.
Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година во износ од 3.800.000,00 денари.

2. Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството
Ќе се реализираат активности кои се однесуваат на
системот на едукација и тренинг обуки на човечките
ресурси во двата сектори (туризам и угостителство),
како и систем на информирање на населението за користење на средствата од предпристапните ИПА фондови на ЕУ посебно во делот на проектите од руралниот туризам.
Врз основа на барања од здруженија и асоцијации
за туризам за потребата од одржување на обуки и презентации за многу области во туризмот, ќе организираат обуки со ангажирање на сите релевантни институции, факултети, меѓународни организации, како и
претставници од приватниот сектор.
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Ќе се реализираат и обуки под покровителство на
Светската туристичка организација при Обединетите
нации и други меѓународни организации.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од
март до мај 2020 година.
2.000.000,00 денари
3. Уредување на една пештера за туристичка намена
Министерството за економија во соработка со Факултетот за туризам од Охрид и надлежните институции одговорни за спелеолошките локалитети во Република Северна Македонија во 2018 година изготви Студија за пештерите во Република Северна Македонија
како и анализа на истите за користење како туристичка
атракција.
Имајќи предвид дека дел од предложените пештери
имаат потенцијал за развој на спелеолошки туризам,
притоа запазувајки ги сите нивни вредности Министерството за економија предвидува средства за 2020 година заедно со локалните самоуправи на чија територија
се наоѓаат пештерите како и во соработка со спелеолошките друштва да инвестира во опремување, уредување и адаптација на простор за безбедно посетување
на една од пештерите во Република Северна Македонија.
Активноста ќе се реализира со објавување на јавен
повик каде што право на учество ќе имаат сите општини на чија територија имаат пештери.
Стручна комисија ќе одлучува која од нив ги исполнува условите за уредување, по што Министерството за
економија ќе додели средства за уредување.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од
март до мај 2020 година.
1.000.000,00 денари
4. Поддршка на Активен туризам
Светски тренд се активности кои се поврзани со активниот туризам и екстремни, односно адреналински
спортови.
Преку објавување на јавен повик Министерството
за економија ќе субвенционира трошоци за опрема и
алатки кои ќе помогнат во подобрување на овој вид на
туризам.
Министерството за економија ќе надомести 50% од
прикажаните трошоци за оваа намена, но не повеќе од
150.000,00 денари за една апликација.
Право на учество ќе имаат здруженија регистрирани за развој на ваков вид на туризам.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од
март до септември 2020 година.
2.000.000,00 денари
5. Субвенции за туристички цели на селски домаќинства
Со цел поттикнување на развој на туризмот во руралните средини се предвидува финансиска поддршка
при градење или адаптација на селски домаќинства кои
ќе даваат угостителски услуги во согласност со Правилникот за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини.

Бр. 7 - Стр. 15

Финансиската поддршка во износ од 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000,00 денари, ќе
биде наменета за набавка на опрема и инвентар, како и
за уредување на просторот на селски домаќинства.
Критериуми кои треба да ги исполнат домаќинствата
се: објектот да е уреден и опремен согласно традицијата на крајот во кој се наоѓа, да подготвува и послужува
топли и ладни јадења, пијалоци и напивки вообичаени
за крајот во кој се наоѓа селското домаќинство, да нуди
услуги за сместување (најмногу до 5 соби), надворешниот изглед на куќата да биде без оштетување и знаци
на дотраеност, а околината да биде уредена. Ваквите
семејни домаќинства ќе добијат ознака на која има
„сончоглед“, како потврда дека станува збор за селско
домаќинство во рурална средина кои вршат угостителска дејност.
Со поддршка на селските домаќинства се обезбедува самовработување за лица во рурални средини и зголемување на автентична туристичка понуда, со можност за промоција на локалните вредности.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од февруари до октомври 2020 година.
2.500.000,00 денари
6. Проектирање на три идејни решенија за објекти
од Студијата за неискористени објекти во Република
Северна Македонија
Министерството за економија согласно Програмата
за развој на туризмот за 2019 година направи Студија
за неискористени објекти во Република Северна Македонија кои имаат потенциал за развој на туризмот.
Имајќи предвид дека согласно Студијата одбрани
се објекти од различни плански региони, Министерството за економија предвидува проектно решение за
три позначајни објекти кои имаат потенцијал за адаптација во туристички центри.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавна набавка на кој право на
учество ќе имаат сите правни лица, регистрирани за
вршење на оваа дејност и ќе ги исполнуваат условите
што ќе се предвидат со јавната набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од февруари до мај 2020 година.
1.000.000,00 денари
7. Подготовка на ,,Бренд стратегија” за туризам
Ова активност предвидува подготовка на ,,Бренд
стратегија” за Република Северна Македонија. Истата
опфаќа ангажирање на екперти кои ќе подготват професионална ,,Бренд стратегија” за Република Северна
Македонија која вклучува ново лого и нов слоган.
Употребата на развиена „Бренд стратегија“ се очекува
да се рефлектира во сите маркетинг активности и комуникација.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавна набавка на кој право на
учество ќе имаат сите правни лица, регистрирани за
вршење на оваа дејност и ќе ги исполнуваат условите
што ќе се предвидат со јавната набавка.

Стр. 16 - Бр. 7

13 јануари 2020

Оваа активност ќе се реализира во периодот од
март до мај 2020 година.
4.000.000,00 денари

Оваа активност ќе се реализира во периодот од февруари до октомври 2020 година.
2.000.000,00 денари

8. Изготвување на водич за рурален туризам
Проект за изработка на водич за руралниот туризам
во Република Северна Македонија, кој ќе содржи, податоци, информации, слики и текст за понудата на Република Северна Македонија во руралните средини во
осумте плански региони. Водичот ќе биде изработен и
испечатен на македонски, албански и англиски јазик.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавна набавка.
Предмет на јавната набавка ќе биде истражување,
анализа и изработка на водич за потенцијалите за развој на рурален туризам во Република Северна Македонија.
Право на учество на јавната набавка имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, фондации и здружениjа на граѓани кои имаат потенцијал и можност за
изготвување на водичот согласно техничката спецификација која ќе биде предмет на набавката.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од февруари до април 2020 година.
500.000,00 денари

11. Надградба на системот за мобилна апликација
„Visit Macedonia“
Светски тренд е луѓето при посета на одредени дестинации да имаат можност за симнување на мобилна
(IOS, Android, Windows) апликација за туристичките
потенцијали на земјата, како и можноста за резервација
на: хотел, ресторан, културен настан, како и проверка
на понудите за посета на одредени места во самиот регион.
Сите категоризирани, угостителски објекти како и
туристичките центри ќе можат бесплатно да се рекламираат во самата апликација.
Истите ќе можат да хостираат информации и промоции кои ќе им користат на туристите при резервација.
Министерството за економија подготви мобилна
апликација која треба да се надгради и одржува стручно со цел истата да се користи што повеќе од страна на
туристите.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавна набавка на кој право на
учество ќе имаат сите правни лица, регистрирани за
вршење на оваа дејност и ќе ги исполнуваат условите
што ќе се предвидат со јавната набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од
март до мај 2020 година.
500.000,00 денари

9. Субвенции за туристички манифестации, проекти
и форуми од областа на туризмот
Со оваа активност ќе се субвенционираат разни локални туристички манифестации, проекти и бизнис форуми кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за кои немаат доволно сопствени финансиски
средства и бараат поддршка или субвенционирање од
владините институции, а се интересни за развојот на
туризмот.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе објави јавен повик на кој право на учество имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица,
фондации и здружениjа на граѓани, регистрирани за
вршење на дејноста поврзано со туризам и угостителство и ги исполнуваат условите што ќе се предвидат со
јавниот повик.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од февруари до мај 2020 година.
3.500.000,00 денари
10. Еко акција за чистење на туристичките центри
низ државата и Кампања за безбедно патување
Пред почнување на туристичките сезони во соработка со приватниот сектор, невладините организации,
здруженијата за туризам и факултетите за туризам,
Министерството за економија ќе организира активности за чистење на отпадот од патиштата како и дистрибуција на промотивен материјал за важноста на животната средина во развојот на туризмот.
Во соработка со Министерството за внатрешни работи предвидено е кампања за безбедно патување.
На сите гранични премини е предвидено делење на
флаери како и медиумска кампања за туристите кои патуваат низ државата.

12. Oдбележување на Светскиот ден на туризмот со
доделување на признанија за најуспешните од областа
на туризмот
По повод 27 Септември – Светскиот ден на туризмот, се организира настан, каде што се доделуваат
признанија за најуспешните во категоријата: хотели,
туристички агенции, ресторани, уредени плажи и манифестации.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавен повик на кој право на
учество имаат сите заинтересирани субјекти кои вршат
дејност туризам или угостителство.
Оваа активност ќе се реализира во септември 2020
година.
500.000,00 денари
13. Изготвување на студија за развој на човечките
ресурси од туризмот и угостителството во Република
Северна Македонија
Во Република Северна Македонија се повеќе се зголемува бројот на туристите и туристичкото стопанство
има потреба од квалификуван стручен кадар. Кадарот
кој се формира во земјата доаѓа од формалното образование (средните угостителско-туристички училишта и
факултетите за туризам и угостителство) и неформалното образование (тренинг центри). Оваа студија има
за цел да направи истражување на состојбите со човеч-
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ките ресурси во земјата од областа на туризмот и угостителството и да даде предлози за иден развој на професионалните кадри согласно потребите на стопанството.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавна набавка.
Предмет на јавната набавка ќе биде истражување,
анализа и изработка на студија за развој на човечките
ресурси во Република Северна Македонија.
Право на учество на јавната набавка имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, фондации и здружениjа на граѓани кои имаат потенцијал и можност за
изготвување на студија согласно техничката спецификација која ќе биде предмет на набавката.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од мај
до јули 2020 година.
500.000,00 денари
14. Печатење на промотивни материјали од областа
на туризмот
Оваа активност се однесува на печатење на веќе постоечкиот промотивен материјал за потребите на Министерството за економија и други органи и организации и тоа:
-Изработка (печатење) на промотивни туристички
брошури по разни сегменти (изработка на брошура за
рурален туризам, брошура за верски туризам, вински
туризам) на повеќе странски јазици, флаери за туристичките потенцијали на Република Северна Македонија, постери, кеси и папки.
За реализација на активноста Министерството за
економија ќе спроведе јавна набавка на кој право на
учество ќе имаат сите правни лица, регистрирани за
вршење на оваа дејност и ќе ги исполнуваат условите
што ќе се предвидат со јавната набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од
март до мај 2020 година.
1.000.000,00 денари
ВКУПНО :

24.000.000,00 денари
III

ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
АКТИВНОСТИТЕ

IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за економија.
V
Министерството за економија, заклучно со
31.3.2021 година до Владата на Република Северна Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски показатели како и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности.
VI
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10469/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

176.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 93/15, 31/16,
163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 8 јануари 2020
година, донесе
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2020 ГОДИНА
I
1. Со оваа програма се утврдува изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации во
2020 година. Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија, раздел 13001 Министерство за транспорт и
врски – Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма 30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 –
договорни услуги, потставка 425640 – изработка на
просторни и урбанистички планови, со вкупен износ од
20.000.000,00 денари, и тоа:
1.1. Урбанистички планови, регулациски планови на
генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за кои се прифатени предлози доставени
во електронска форма преку информацискиот систем
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е-урбанизам или во писмена форма, од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
во текот на јавниот повик од член 22 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14,
44/15,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18);
1.2. Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за Технолошки индустриски развојни зони и урбанистички планови и урбанистичко планска документација за индустриски зони;
1.3. Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за автокампови и туристичко развојни зони;
1.4. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-плански документации или урбанистичко-проектни документации за електроцентрали од обновливи
извори на енергија за потребите на Министерство за
економија согласно Законот за енергетика;
1.5. Изработка на Генерален урбанистички план за
Град Скопје;
1.6. Изработка на Генерален урбанистички план за
Куманово;
1.7.Изработка на Државна урбанистичко-планска
документација за објект со основна класа на намена
В2-социјална заштита на КП бр. 54, запишана во имотен лист бр. 161 за КО Шишево-вон град, Општина Сарај;
1.8. Изработка на Детален урбанистички план за
Блок 8 од Градска четврт ССИ 03 од Генералниот урбанистички план на Град Скопје донесен со Одлука на
Советот на Град Скопје бр. 07-5068/1 од 23.12.2012 година;
1.9. Изработка на Детален урбанистички план за
Градски четврти 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 формирани со Генерален урбанистички план за Крушево донесен со Одлука на Советот на Општина Крушево бр.07-609/4 од
30.07.2013 година;
1.10. Изработка на Генерален урбанистички план
за Тетово;
1.11. Изработка на Урбанистички план за село
Брвеница, Општина Брвеница;
1.12. Изработка на Урбанистички план за село
Долно Палчиште, Општина Боговиње;
1.13. Изработка на Урбанистички план за село
Долно Оризари, Општина Шуто Оризари;
1.14. Изработка на Урбанистички план за село
Мојанци, Општина Арачиново;
1.15. Изработка на проект за инфраструктура за
изградба на пат до „Тренинг центар МВР-УБК“, КО Загорци, Општина Радовиш;
1.16. Изработка на Архитектонско-урбанистички
проект за градежна парцела формирана со Државна урбанистичко-планска документација за прифатен центар
за странци на КП бр. 35 во КО Бардовци, Општина
Карпош;
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1.17. Изработка на Архитектонско-урбанистички
проект за Казнено-поправна установа Идризово;
1.18. Изработка на Државна урбанистичко-планска документација за изградба на меѓурегионална
депонија за комунален отпад – централна постројка за
управување со отпад лоцирана во Општина Свети Николе;
1.19. Изработка на урбанистичко планска-документација за автокамп во Општина Петровец;
1.20. Изработка на Државна урбанистичко-планска документација за изградба на фотоволтаични централи, со намена Е2- комунална супраструктура, КО
Богданци вон-град, Општина Богданци;
1.21. Изработка на Архитектонско-урбанистички
проект за формирање на градежни парцели во Блок 1,
за наменска зона 1.1 со основна намена В2- здравство и
социјална заштита – Универзитетски клинички центар,
дефинирана во Урбанистички план вон населено место
Веле Поле, Општина Ѓорче Петров;
1.22. Изработка на Државна урбанистичко-планска документација за Казнено-поправна установа Прилеп;
1.23. Изработка на изменување и дополнување на
Детален урбанистички план за Градска четврт ЈИ02,
Општина Аеродром, донесен со Одлука на Советот на
Општина Аеродром бр.08-2708/1 од 11.04.2017 година
за основна класа на намена В4-Полициска станица- Аеродром;
1.24. Изработка на заштитно конзерваторски основи за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;
1.25. Изработка на ажурирани геодетски подлоги
за урбанистичките планови, урбанистичко-планските
документации и урбанистичко проектните документации од оваа програма;
1.26. Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина за
урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;
1.27. Изработка за услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;
1.28. Изработка на услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко планските документации кои не се предвидени со оваа програма, чија
изработка е финансирана од Буџетот на Република Северна Македонија а согласно член 25 став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18 );
1.29. Исплата на средства по доставени фактури
за урбанистички планови, урбанистички планови за
четврти, урбанистичко - плански документации, студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието
врз животната средина и услови за планирање на просторот, чие изготвување е започнато согласно Годишна-
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та програма за изработка на урбанистички планови и
државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/13, 69/13,
130/13 и 163/13), Годишната програма за изработка на
урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија
во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14, 143/14, 161/14 и 182/14), Годишната
програма за финансирање на изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска
документација, урбанистичка планска документација
за туристичка развојна зона, урбанистичка планска документација за автокамп и проект за инфраструктура
во Република Македонија за 2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 196/14 и 62/15),
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска
документација и урбанистичко – проектни документации за 2015 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 215/15), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16,
29/16, 68/16 и 190/16), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко – планска документација и урбанистичко
– проектни документации за 2017 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 114/17 и
191/17), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18, 56/18, 73/18 и 212/18) и
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планскадокументација и урбанистичко – проектни документации за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/19, 107/19 и 248/19), а ќе се
врши согласно условите утврдени со програмата.
2. Изработката на урбанистичките планови, регулациските планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација од оваа програма се
врши од страна на Агенцијата за планирање на просторот. Реализација на оваа програма се врши врз основа
на договор меѓу Министерството за транспорт и врски
и Агенцијата за планирање на просторот како и договор меѓу Министерството за транспорт и врски и под-
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носителот на предлогот за изработување на урбанистички план или урбанистичко планска документација
во случаите на финансирање од нивна страна или кофинансирање, со кој се утврдуваат случаите за постоење на обврска за враќање на исплатените средства од
оваа програма во Буџетот на Република Северна Македонија во случај на прекинување на изработката на истите по барање на подносителот на предлогот за нивно
изработување.
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и
врски за секоја задача одделно во зависност од степенот на извршување на задачата, а врз основа на барање
за исплата со приложени: програма, договор и извештај
за степенот на извршената задача доставен од Агенцијата за планирање на просторот, при што исплатата ќе
се врши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 50 % од вредноста на
задачата ќе се исплати по изработување на планската
програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;
- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, a 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;
- за урбанистичкo планските документации 50 %
од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, a 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичка планска
документација;
- за урбанистичко – проектните документации
100% од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно
изработување и доставување во информацискиот систем е - урбанизам.
- заштитно конзерваторските основи, ажурираните
геодетски подлоги, студиите или елаборатите за стратешка оценка на влијанието врз животната средина како и елаборатите за услови за планирање за урбанистички планови и урбанистичко-плански документации
ќе се исплатат по нивно изработување.
4. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Северна
Македонија, заклучно со 31.1.2021 година.
II
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10688/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.

177.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“
бр.108/2019, 143/2019, 225/2019 и 275/2019), Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“
бр.98/2019, 124/2019 и 275/2019), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18)
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13.01.2020 година, донесе

Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

68,00 (денари/литар)
70,00 (денари/литар)
62,50 (денари/литар)
51,50 (денари/литар)
40,424 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

28,479 (денари/литар)
30,230 (денари/литар)
30,958 (денари/литар)
30,609 (денари/литар)
32,368 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,625 денари/литар,
додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од
1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
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конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,828 (денари/литар)
21,772 (денари/литар)
15,328 (денари/литар)
6,320 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.01.2020
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-89/1
13 јануари 2020 година
Заменик претседател,
Скопје
Куштрим Рамадани, с.р.
__________
178.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-132/19 од 24 декември 2019 година на
Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ
ТОПОЛКИ ДОО Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца за
пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316“.
2. Лиценцата за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е
утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа
Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-132/19
9 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРОБНА РАБОТАЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за
пробна работа
Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар
Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 9 јануари 2020 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 9 октомври 2020 година

Стр. 22 - Бр. 7

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-400-2020
6. Единствен матичен број: 6974783
7. Единствен даночен број: 4080014546101
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Тополка со реф.бр. 316“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со
реф.бр. 316“ во општина Чашка.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
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на енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
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13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.

4. податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –Mareli
Италија, трифазен синхрон со вертикална осовина;
- номинални податоци:
- планирана привидна моќност: 3600 kVА,
- фактор на моќност: 0,8
- планирана номинална активна моќност: 2880 kW,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 6,3 kV,
- номинална брзина: 500 RPM
5. податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 3600 kVA,
- номинален напон: 10,5(20)/6,3 kV/kV

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Тополка
со реф.бр.316“,
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018 година
- година на завршување на градба: 2019 година
3. податоци за опрема:
- податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Фероинвест Вертикална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност:3055 kW,
- инсталиран проток: 2,1 m³/s,
- инсталиран нето пад: 166,2m,
- номинална брзина: 500 RPM

179.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика
го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Северна
Македонија во периодот јануари-декември 2019 година, во однос на просечните цените на мало во 2018
година, изнесува 0,0%.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.
__________
180.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика
го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ
НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Индексот на трошоците на животот во Република
Северна Македонија во второто полугодие од 2019 година (период: јули-декември 2019 година) во однос на
првото полугодие од 2019 година (период: јануари-јуни 2019 година) изнесува -0.1%.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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