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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3150. 

Врз основа на член 99 став 3 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-

нија на седницата одржана на 15.11.2017 година, до-

несе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА УТВРДУВАЊЕ НА НЕПОВОЛНИОТ КЛИМАТ-

СКИ НАСТАН, НАСТАНАТАТА ШТЕТА, ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕТО НА ЗАГУБАТА НА ПРИХОДОТ,   

ПРЕСМЕТКАТА НА ШТЕТАТА, ПОСТАПКАТА  

ЗА ИСПЛАТАТА НА ПОМОШТА 

 

Член 1 

Во Уредбата за начинот на утврдување на неповол-

ниот климатски настан, настанатата штета, пресметува-

њето на загубата на приходот, пресметката на штетата, 

постапката за исплатата на помошта („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 43/13) по членот 6 се до-

дава нов член 6-а кој гласи:  

 

„Член 6-а 

(1) За утврдување на настанатата штета за угинати 

животни од категоријата особено опасни болести од 

членот 49 став 2 точка а) од Законот за ветеринарно 

здравство предизвикани од неповолни климатски нас-

тани носителот на земјоделското стопанство или орга-

низацијата на производители во која членува носителот 

на земјоделското стопанство поднесува барање за ут-

врдување на настанатата штета за угинати животни до 

Агенцијата за храна и ветеринарство. 

(2) Барањето од став (1) на овој член особено сод-

ржи: 

- податоци за барателот, 

- опис на штетата за угинати животни, 

- записник за извршена проценка на пазарната вред-

ност на животни изготвена од официјален ветеринар 

врз основа на Упатството за определување на пазарна-

та вредност на животните кои се одземаат заради суз-

бивање и искоренување на заразни болести на терито-

рија на Република Македонија,  

- копија од лична карта на барателот, 

- копија од трансакциска односно жиро сметка на 

барателот и  

- извод од централен регистар (доколку се однесува 

на правно лице). 

 (3) Агенцијата за храна и ветеринарство врши увид 

во доставената документација и решава за секое бара-

ње поединечно по што составува збирен Извештај за 

процена. 

(4) Извештајот за процена од став 3 на овој член 

особено содржи:  

- име и презиме на барателот/назив, 

- број на одгледувалиште, 

- број и вид на животни, 

- единствен матичен број на барателот, 

- даночен број на барателот доколку се работи за 

правни лица,  

- број на трансакциска сметка, 

- број на ушна маркица на животното (доколку е 

применливо) и 

- висина на извршената процена. 

(5) Копија на барањето од став (1) на овој член и 

Извештајот за процена од став 3 на овој член се 

доставува до Министерството за земјоделство, шу-

марство и водостопанство и Агенцијата за финан-

сиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-

вој. 

(6) Врз основа на барањето од став 1 на овој член и 

доставениот Извештај за процена од став 3 на овој 

член, Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-

ството и руралниот развој врши исплата на помошта на 

подносителот на барањето.“ 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-7283/1 Претседател на Владата 

15 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3151. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13,177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, до-

несе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-

РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-

СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќања за 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 

192/16, 32/17, 73/17, 77/17, 84/17 и 100/17) во членот 2 

став (2) во табелата во подмерката 1.1. во алинеја 3 

зборот: „ориз“ се брише, а по зборовите: „12.000,00 де-

нари по хектар“  се додаваат зборовите: „освен за ориз 

каде што висината на директните плаќања изнесува 

24.000,00 денари по хектар“. 

Во алинеја 4 по зборовите: „освен за“ се додаваат 

зборовите: „ориз каде што висината на директните пла-

ќања изнесува 18.000,00 денари по хектар и“. 

По подмерката 1.11. се додава нова подмерка 1.11-

а. која гласи: 
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Член 2 

Во членот 3 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 

гласи: 

„(4) Спроведување на подмерката 1.11-а од член 2 

став (2) на оваа уредба се врши врз основа на податоци 

кои се доставуваат од страна на  регистрирани капаци-

тети за производство на вино во Република Македо-

нија.“ 

Ставовите: (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); 

(13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) стануваат (5), (6), 

(7), (8), (9), (10), (11), (12); (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19) и (20). 

 

Член 3 

Во членот 4 во точката 3. зборовите „став (2) точки 

1.7 и 1.10“ се заменуваат со зборовите: „став (2) точки 

1.7, 1.10 и 1.11-а.“ 

 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7294/1 Претседател на Владата 

15 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3152. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 

Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 

226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 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 склучу-

вање на договор за давање под долготраен закуп на 

градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија, по пат на непосредна спогодба на правното 

лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акцио-

нерско друштво за дистрибуција на електрична енер-

гија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ 

бр. 9, за градежното земјиште кое претставува КП 

бр.975/1 КО Центар 2 со површина од 33м2 запишано 

во Имотен лист бр.56198 согласно Извод од Детален 

урбанистички план, Градска четврт Ј07 локалитети: 

Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Ста-

ро Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, број  

27-3138/2 од 20.7.2017 година донесен со Одлука на 

Советот на Општина Центар бр. 07-4414/4 од 

18.7.2014 година, за изградба на електроенергетски 

објект-трафостаница. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-6603/1   Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3153. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Воената 

академија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 83/09), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТУДИСКА 

ПРОГРАМА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

„САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ И ДИГИТАЛНА ФОРЕН-

ЗИКА“ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ  
МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Студиската 

програма за втор циклус на студии „Сајбер безбедност 

и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ - Скопје, бр. 03-17/135 од 

16.6.2014 година. 

              

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7289/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3154. 

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Македонија за 

2017 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, 

донесе  



 Стр. 4 - Бр. 166                                                                                   17 ноември 2017 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕВЛАДИНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 

I 

(1) Со оваа програма ќе се реализираат актив-

ности за поддршка на невладини организации со 

цел подобра имплементација на Програмите во об-

ласта на земјоделството и руралниот развој, преку 

разни активности за подобрување на човечките ка-

пацитети во земјоделството и руралниот развој, ка-

ко и дисеминација на информации и знаење за овие 

програми.  

(2) Средствата за реализација на оваа програма се 

утврдени согласно Буџетот на Република Македонија 

за 2017 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 191/16 и 109/17), раздел 14001 – Министер-

ство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

програма 3 – Земјоделство и рурален развој, потпрогра-

ма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции 

за претпријатија и невладини организации во износ од 

30. 000. 000 денари.  

 

II 

Средствата од дел I на оваа програма ќе се корис-

тат за субвенции за апликативни проекти кои имаат 

за цел: 

- Поддршка во процесот на земјоделско производ-

ство; 

- Подобрување на човечки ресурси во земјоделство-

то и руралниот развој; 

- Пренос на знаење за подобра искористеност на 

програмите во областа на земјоделството и руралниот 

развој. 

 

III 

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство ќе објави јавен повик за доставување 

на предлог - проекти за реализација на целите од дел II 

од оваа програма, на кој ќе можат да се поднесуваат ба-

рања за финансирање најдоцна до 30 ноември 2017 го-

дина.  

(2) Корисници на средствата од дел I на оваа прог-

рама можат да бидат здруженија на граѓани регистри-

рани во Република Македонија.  

(3) Износот на поддршката е до 3 000 000 дена-

ри од вредноста на прифатливите трошоци на про-

ектот. 

(4) Прифатливи трошоци на проектот се: подго-

товка и печатење на едукативни и информативни 

материјали, трошоци за реализација на активности-

те за спроведување на проектот, закуп на простор 

заради спроведување на едукација  и хонорари за 

едукатори.  

(5) Еден корисник може да поднесе само едно 

барање за користење на средствата од оваа прог-

рама. 

(6) За учество по јавниот повик барателот кон бара-

њето треба да поднесе до Министерството за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство: 

- Тековна состојба на барателот од Централен ре-

гистар на Република Македонија; 

- Изјава дека за иста намена и активности наведени 

во барањето не користел средства од друг орган на 

државна управа или други извори што би значело двој-

но финансирање на истите активности од различни из-

вори; 

- Доказ од Централен регистар на Република Маке-

донија дека не е поведена стечајна и ликвидациона по-

стапка и  

- Доказ од Управа за јавни приходи за платени да-

ноци и други јавни давачки. 

(7) Барањето  за финансирање на проекти од облас-

та на земјоделството и руралниот развој може да се 

обезбеди преку интернет страната на министерството: 

www.mzsv.gov.mk. 

(8) Барањето за финансирање на проекти од областа 

на земјоделството и руралниот развој се доставува во 

еден оригинален примерок заверен и потпишан од 

страна на одговорното лице на субјектот со електрон-

ска верзија од барањето во прилог.  

(9) Формата и содржината на барањето за финанси-

рање на проекти од областа на земјоделството и рурал-

ниот развој се дадени во Прилог  кој е составен дел на 

оваа програма.  
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IV 

(1) За спроведување на Јавниот повик за доста-

вување на предлог  - проекти од областа на земјо-

делството и руралниот развој, министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство формира Ко-

мисија, која ќе биде составена од три члена и нив-

ните заменици од редот на вработените во Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство.  

(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз осно-

ва на следните критериуми за бодирање на доставените 

проекти и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Комисијата по пристигнувањето на сите ба-

рања доставени за времетраење на Јавниот повик, 

со записник ќе го утврди точниот број на прис-

тигнати барања и ќе утврди кои баратели имаат 

уредна и комплетна документација. По извршената 

евалуација на пристигнатите предлог - проекти Ко-

мисијата ќе изготви Записник за евалуација, Из-

вештај за избор на проекти за финансирање и ут-

врдува Листа на баратели бодирани согласно крите-

риумите од став (2) на овој дел. 

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплет-

на документација нема да бидат утврдени во Листата 

на баратели.  

(5) Со барателите утврдени во Листата на баратели 

по редослед на утврдениот  број на бодови, министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе склу-

чи Договор за финансирање за што истите ќе бидат из-

вестени по писмен пат за денот на потпишување на до-

говорот.   

(6) Министерството за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство авансно ќе ги префрли 

одобрените средства на сметката на корисникот на 

истите согласно потпишаниот Договор за финан-

сирање.   

(7) Проектите треба да се реализираат од страна на 

барателите во рок од осум месеци од денот на потпи-

шување на Договорот за финансирање.  

(8) Корисникот на средствата на крај на импле-

ментација на проектот треба  да поднесе компле-

тен финансиски и наративен извештај најдоцна 15 

дена по крајниот рок за имплементација на проек-

тот. Доколку корисникот на средствата не постапи 

согласно Договорот за финансирање, добиените 

средства ги враќаат во буџетот на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство на 

начин утврден согласно Договорот за финанси-

рање. 

 

V 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, заклучно со 31.10.2018 година ќе дос-

тави извештај со финансиски показатели за реализација 

на оваа програма. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-7284/1 Претседател на Владата 

15 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3155. 

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-
вакултура („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 
154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, до-
несе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИ-
БАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка во рибар-
ството и аквакултурата за 2017 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 165/17)  во 
делот VIII во ставот (2) точката на крајот од реченица-
та се брише и се додаваат зборовите: „како и од 1 до 
10.12.2017 година.“ 

 
II 

Во делот IX во ставот (8) зборовите: „25.11.2017 го-
дина“ се заменуваат со зборовите: „20.12.2017 година.“ 

 
III 

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

 
Бр. 44-7286/1 Претседател на Владата 

15 ноември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3156. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.191/16 
и 109/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16 и 74/17), член 51 од Законот за тутун и 
тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 
од Законот за виното („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 
188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за 
сточарството („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.11.2017 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2017 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.192/16, 73/17, 84/17 и 100/17) во 
делот I во воведната реченица износот „6.117.857.000“ 
се заменува со износот „6.196.000.000“. 

Табелата се менува и гласи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Во делот II во табелата по подмерката 1.11. се дода-

ва нова подмерка 1.11-а која гласи:„ 

 

 

 

 

 

 
 

III 

Во делот III во воведната реченица износот 

„81.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“. 

 

IV 

Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со из-

носот „1.000.000“. 

 

V 

Во делот VI во ставот 1 износот „10.000.000“ се за-

менува со износот „1.000.000“. 

 

VI 

Во делот VIII износот „50.000.000“ се заменува со 

износот „15.000.000“, а точката  на крајот од реченица-

та се брише и се додаваат зборовите „како и врз основа 

на извештај за процена од страна на Агенцијата за хра-

на и ветеринарство согласно Уредбата за начинот на 

утврдувањето на неповолниот климатски настан, нас-

танатата штета, пресметувањето на загубата на прихо-

дот, пресметката на штетата, постапката за исплата на 

помошта“. 
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VII 
Во делот VIII-а износот „50.000.000“ се заменува со 

износот „5.000.000 а точката  на крајот од реченицата 
се брише и се додаваат зборовите „и тоа во висина од 
100% врз основа на изештај за процена од страна на 
Агенцијата за храна и ветеринарство а согласно Уред-
бата за начинот на утврдувањето на неповолниот кли-
матски настан, настанатата штета,  пресметувањето на 
загубата на приходот, пресметката на штетата, поста-
пката за исплата на помошта.“ 

 
VIII 

Во делот IX износот „50.000.000“ се заменува со из-
носот „5.000.000“. 

 
IX 

Во делот IX-a износот „50.000.000 “ се заменува со 
износот „5.000.000 “. 

 
X 

Во делот XI износот „4.177.857.000 “ се заменува со 
износот „4.505.857.000 “. 

 
XI 

Во делот XIV во табелата во мерката 1 по подмер-
ката „1.10.“ се додава нова подмерка „1.11-а“. 

 
XII 

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

 
Бр. 44-7292/1 Претседател на Владата 

15 ноември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3157. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
191/16 и 109/17) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за 
земјоделство и рурален развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 
69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 
53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2017 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2017 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 192/16, 7/17, 44/17 и 100/17), де-
лот I се менува и гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2017 година во вкупен износ од 2.147.243.000 
денари се обезбедени согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2017 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), раздел 
14004-Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој (во понатамошниот текст: 
Агенцијата), програма 2-Финансиска поддршка во зем-
јоделството и руралниот развој, потпрограма 20-Фи-
нансиска поддршка во земјоделството, ставка 464-Раз-
ни трансфери во износ од 440.000.000 денари и пот-
програма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, 
ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и 
невладини организации во износ од 1.707.243.000 де-
нари.“. 

  
II 

Во делот II  став (1)  во табелата во мерката 112 

„Помош на млади земјоделци за започнување со земјо-

делска дејност“ износот „100.000.000“ се заменува со 

износот „297.000.000“. 

Во мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за 

развој на земјоделството, шумарството и водостопан-

ството“ износот „870.504.061“се заменува со износот 

„616.504.061“. 

Во подмерката „Капитални инвестиции во водосто-

панството“ износот „620.000.000“ се заменува со изно-

сот „366.000.000“. 

Во мерката 211 „Помош за вршење на земјоделска 

дејност во подрачја со ограничени можности за земјо-

делска дејност (ПОМ)“ износот „30.000.000“ се замену-

ва со износот „43.000.000“. 

Во мерката 213 „Помош за зачувување на рурални-

те предели и нивните традиционални карактеристики“ 

износот  „24.000.000“ се заменува со износот 

„11.000.000“. 

Во мерката 321 „Подобрување на квалитетот на жи-

вотот во рурални средини“ износот „350.000.000“ се за-

менува со износот „373.000.000“.  

Во мерката 323 „Зачувување и унапредување на 

традиционалните вредности во руралните подрачја“ из-

носот „130.000.000“ се заменува со износот 

„155.000.000“. 

Во ставот (3) износот „22.472.430“ се заменува со 

износот „21.472.430“. 

Во ставот (4) износот „100.000.000“ се заменува со 

износот „10.000.000“. 

 

III 

Во делот IX во ставот (8) износот „866.504.061“ се 

заменува со износот „473.504.061“. 

 

IV 

Во делот XV во ставот  (5) износот „349.900.000“ се 

заменува со износот „372.900.000“. 

 

V 

Во делот XVII во ставот (8) износот „129.900.000“ 

се заменува со износот „154.900.000“.   

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-7295/1 Претседател на Владата 

15 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3158. 

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) 

од Законот за задолжително капитално финансира-

но пензиско осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 

40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  

50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 

164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) и член 7 

став (1) точка ѓ) од Статутот на Агенција за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигу-

рување (бр.01-385/3 од 18.3.2013 година, бр. 02-

13/5 од 22.1.2014 година, 02-1316/4 од 11.11.2014 

година и 02-83/3 од 30.1.2015 година) Советот на 

експерти на Агенцијата за супервизија на капитал-

но финансирано пензиско осигурување на седница-

та на 22.12.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ 

ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕР-

ВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-

ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Висината на месечниот надомест, што го напла-

тува Агенцијата за супервизија на капитално фи-

нансирано пензиско осигурување од секое пензиско 

друштво, за 2017 година изнесува 0,8% од вкупните 

придонеси уплатени во претходниот месец во секој 

пензиски фонд со кој управува пензиското друш-

тво. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од де-

нот на нејзиното објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се објави по добива-

њето согласност од Собранието на Република Ма-

кедонија. 

 

Бр. 02-1559/4 Совет на експерти 

26 декември 2016 година Претседател, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3159. 

Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од 

Законот за безбедност на храната („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 

164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), 

директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 

донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за посебните барања за храната 

од животинско потекло (
*1

) („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 28/16)  во членот 8 во 

ставот (3) по зборовите: „одобрување на објектот“ 

зборовите: „во форма  на последните  четири  ци-

фри“се бришат.   

 

Член 2 

Во членот 40 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 

„(3) Содржината на калциум во механички одвоено-

то месо (МОМ): 

1) не треба да надмине 0,1 % (=100 мг/100 г или 1 

000 ппм) од свежиот производ и 

2) се утврдува со стандардизиран меѓународен ме-

тод.“ 

 

Член 3 

(1) Во член 95 ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Суровините за производство на желатин наме-

нет за употреба во храната кои не биле подложени на 

било каков третман на зачувување (конзервирање) раз-

личен од разладување, замрзнување или брзо замрзну-

вање треба да потекнуваат од регистрирани или одоб-

рени објекти согласно Законот за безбедност на хра-

ната(
*2

) или член 5 од овој правилник.“ 

(2) По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) 

и (7), кои гласат: 

„(5) За производство на желатин наменет за употре-

ба во храната можат да се користат следните третирани 

суровини: 

1) коски, кои не се специфичен ризичен материјал 

како што е дефиниран во  Правилникот за мерки за суз-

бивање и искоренување на трансмисивни спонгиофор-

мни енцефалопатии (
*3

), кои потекнуваат од објекти 

кои се под контрола и се ставени на листа од страна на 

Агенцијата и кои се предмет на еден од следните трет-

мани: 

(а) смачкани на парчиња од околу 15mm и обезмас-

тени со топла вода на температура од минимум 70°C во 

период од најмалку 30 минути, најмалку 80°C во пери-

од од најмалку 15 минути, или минимум 90°C во пери-

                            

() Со  овој правилник  се врши усогласување  со Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) 2016/355 од 11 март 2016 година со која се 
надополнува Анекс III на Регулативата (ЕК) бр. 853/2004 на 
Европскиот парламент и на Советот во однос на посебните 
барања за желатин, колаген и високо рафинирани производи од 
животинско потекло наменети за исхрана на луѓето (CELEX  број  
32016R0355) и 

Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 2074/2005 од 5 декември 
2005 која ги пропишува мерките за имплементирање на одредени 
производи според Регулативата на Европскиот парламент и на 
Советот (ЕЗ) бр. 853/2004 и за организацијата на службените кон-
троли според Регулатива на Европскиот парламент и на Советот 
(ЕЗ) бр. 854/2004 и на Регулативата на Европскиот парламент и 
на Советот (ЕЗ) бр. 882/2004, отстапувања од Регулативата на Ев-
ропскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 852/2004 и изменување 
на Регулативите (ЕЗ) бр. 853/2004 и (ЕЗ) бр. 854/2004 (CELEX  
број 32005R2074). 
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од од најмалку десет  минути, а потоа се разделени и 

последователно измиени и сушени најмалку 20 минути 

во пареа на топол воздух со почетна температура од 

најмалку 350°C, или за 15 минути во пареа на топол 

воздух со почетна температура повисока од 700°C; 
(б) сушење на сонце најмалку 42 дена на просечна 

температура од најмалку 20°C и 
(в) третман со киселини со кој pH се одржува на по-

малку од pH 6 во сржта за најмалку еден час пред су-
шење. 

2) кожи од фармски одгледувани преживари, кожи 
од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни 
кои потекнуваат од објекти кои се под контрола и се 
ставени на листа од страна на Агенцијата и кои се 
предмет на една од следните постапки: 

(а) третман со бази до воспоставување на pH > 12 
во сржта по кој следи солење од најмалку седум дена; 

(б) сушење најмалку 42 дена на температура од нај-
малку 20°C; 

(в) третман со киселини, со кој pH се одржува на 
помалку од pH 5 во нивната срж за време од најмалку 
еден час и 

(г) алкален третман на pH > 12 за време од најмалку 
осум часа. 

3) коски кои не се специфичен ризичен материјал 
како што е дефиниран во член 4 став (2) точка ѓ) од 
Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување 
на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
(

*3
), кожи од фармски одгледувани преживари, кожи 

од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни 
кои биле подложени на други третмани од оние на-
ведени во точка 2) потточка (а) или (б) и кои потек-
нуваат од регистрирани или одобрени објекти сог-
ласно Законот за безбедност на храната или овој 
правилник. 

(6) За целите на став (5) точка 2) потточки (а) и (б) 
од овој член, должината на третманите може да го 
вклучува и времето на транспорт. 

(7) Третираните суровини од став (5) точки 1) и 2) 
од овој член треба да бидат добиени од: 

1) домашни и фармски одгледувани преживари, 
свињи и живина кои се заклани во кланица и чии тру-
пови се погодни за исхрана на луѓето по спроведена 
ante- и post-mortem инспекција, или 

2) од убиен дивеч чии трупови се прогласени за по-
годни за исхрана на луѓето по post-mortem инспекција.“ 

(3) Ставот (5) станува став (8). 
 

Член 4 
Во членот 96 по ставот (2) се додаваат два нови ста-

ва (3) и (4), кои гласат:  
„(3) По завршувањето на ветеринарните контроли 

при увоз, суровините за производство на желатин за 
исхрана на луѓето за кој е потребен сертификат за 
здравствената состојба на животните, треба да се тран-
спортираат директно до објектот на местото на дести-
нација. 

(4) Операторот со храна треба да ги преземе сите 
мерки на претпазливост, вклучувајќи го и безбедното 
отстранување на нуспроизводите од животинско по-
текло, отпадот, неискористениот или вишок материјал 
за да се избегне ризикот од ширење болести кај живот-
ните.“ 

 
Член 5 

Членот 98 се менува и гласи: 

„Операторите со храна треба да обезбедат дека же-
латинот е во согласност со граничните вредности за ре-
зидуи утврдени во следнава табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Во членот 100 ставот (1) се менува и гласи: 
„Операторите со храна кои произведуваат колаген 

треба да обезбедат усогласеност со барањата од овој 
оддел. Без исклучок на другите одредби, производите 
добиени од колаген треба да бидат направени од кола-
ген кој е во согласност со посебните барања за колаген  
од овој оддел.“ 

 
Член 7 

(1) Во членот 101 ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Суровините за производство на желатин наме-

нет за употреба во храната кои не биле подложени на 
било каков третман на зачувување (конзервирање) раз-
личен од разладување, замрзнување или брзо замрзну-
вање треба да потекнуваат од регистрирани или одоб-
рени објекти согласно Законот за безбедност на хра-
ната(

*2
)  или член 5 од овој правилник.“ 

(2) По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) 
и (7), кои гласат: 

„(5) За производство на колаген наменет за употре-
ба во храната можат да се користат следните третирани 
суровини: 

1) коски, кои не се специфичен ризичен материјал 
како што е дефиниран во  Правилникот за мерки за суз-
бивање и искоренување на трансмисивни спонгиофор-
мни енцефалопатии (

*3
), кои потекнуваат од објекти 

кои се под контрола и се ставени на листа од страна на 
Агенцијата и кои се предмет на една од следните по-
стапки: 

(а) смачкани на парчиња од околу 15mm и обезмас-
тени со топла вода на температура од минимум 70°C во 
период од најмалку 30 минути, најмалку 80°C во пери-
од од најмалку 15 минути, или минимум 90°C во пери-
од од најмалку десет  минути, а потоа се разделени и 
последователно измиени и сушени најмалку 20 минути 
во пареа на топол воздух со почетна температура од 
најмалку 350°C, или за 15 минути во пареа на топол 
воздух со почетна температура повисока од 700°C; 

(б) сушење на сонце најмалку 42 дена на просечна 
температура од најмалку 20°C и 

(в) третман со киселини со кој pH се одржува на по-
малку од pH 6 во нивната срж за најмалку еден час 
пред сушење. 

2) кожи од фармски одгледувани преживари, кожи 
од свињи, кожи од живина и кожи од диви животни 
кои потекнуваат од објекти кои се под контрола и се 
ставени на листа од страна на Агенцијата и кои се 
предмет на една од следните постапки: 

(а) третман со бази до воспоставување на pH > 12 
во сржта по кој следи солење од најмалку седум дена; 

(б) сушење најмалку 42 дена на температура од нај-
малку 20°C; 
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(в) третман со киселини, со кој pH се одржува на 
помалку од pH 5 во нивната срж за време од најмалку 
еден час и 

(г) алкален третман на pH > 12 за време од најмалку 
осум часа. 

3) коски кои не се специфичен ризичен материјал 
како што е дефиниран во член 4 став (2) точка ѓ) од 
Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на 
трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (

*3
), ко-

жи од фармски одгледувани преживари, кожи од 
свињи, кожи од живина и кожи од диви животни кои 
биле подложени на други третмани од оние од точка 2) 
потточка (а) или (б) и кои потекнуваат од регистрирани 
или одобрени објекти согласно Законот за безбедност 
на храната или овој правилник. 

(6) За целите на став (5) точка 2) потточки (а) и (б) 
од овој член, должината на третманите може да го 
вклучува и времето на транспорт. 

(7) Третираните суровини од став (5) точки 1) и 2) 
од овој член треба да бидат добиени од: 

3) домашни и фармски одгледувани преживари, 
свињи и живина кои се заклани во кланица и чии тру-
пови се погодни за исхрана на луѓето по спроведена 
ante- и post-mortem инспекција, или 

4) од убиен дивеч чии трупови се прогласени за по-
годни за исхрана на луѓето по post-mortem инспекција.“ 

(3) Ставот (5) станува став (8). 
 

Член 8 
Во членот 102 по ставот (2) се додаваат два нови 

става (3) и (4), кои гласат:  
„(3) По завршувањето на ветеринарните контроли 

при увоз, суровините за производство на колаген за ис-
храна на луѓето за кој е потребен сертификат за здрав-
ствената состојба на животните, треба да се транспор-
тираат директно до објектот на местото на дестинација. 

(4) Операторот со храна треба да ги преземе сите 
мерки на претпазливост, вклучувајќи го и безбедното от-
странување на нуспроизводите од животинско потекло, 
отпадот, неискористениот или вишок материјал за да се 
избегне ризикот од ширење болести кај животните.“ 

 
Член 9 

Во членот 103 ставот (1) се менува и гласи: 
„Производствениот процес за колаген треба да 

обезбеди дека: 
1) целиот коскен материјал од преживари добиен од 

животни родени, одгледани или заклани во земји или 
региони со контролиран или неодреден ризик од БСЕ 
во согласност со прописите од ветеринарно јавно 
здравство е предмет на процеси кои обезбедуваат дека 
целиот коскен материјал е крајно здробен и обезмастен 
со топла вода и третиран со разредена хлороводородна 
киселина (со минимална концетрација од 4% и pH < 
1,5) за период од најмалку два дена; овој третман треба 
да биде проследен со подесување на pH со користење 
на киселина или база, по што следи: 

(а) или едно или повеќе плакнења и барем еден од 
следниве процеси: 

- филтрација, 
- мелење и 
- пресување. 
(б) или било кои одобрени еквивалентни процеси; 
2) суровините од точката 1) од овој став треба да 

бидат подложени на третман кој вклучува миење, поде-
сување на рН со користење на киселина или база по 
што следи: 

(а) или едно или повеќе плакнења и барем еден од 
следниве процеси: 

- филтрација, 
- мелење и 
- пресување, 
(б) или било кои одобрени еквивалентни процеси.“ 

Член 10 
Членот 104 се менува и гласи: 
„Операторите со храна треба да обезбедат дека ко-

лагенот е во согласност со граничните вредности за ре-
зидуи утврдени во следнава табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 11 
По членот 104 се додава нов оддел 15 и  нов член 

104-а, кои гласат: 
„Оддел 15. Високо рафиниран хондроитин сул-

фат, хијалуронска киселина, други хидролизирани 
производи од рскавица, цитосан, глукозамин, си-
риште, желатин од риби и амино киселини 

 
Член 104-а 

(1) Операторите со храна кои ги произведуваат 
следните високо рафинирани производи од животин-
ско потекло: 

1) хондроитин сулфат,  
2) хијалуронска киселина,  
3) други хидролизирани производи од рскавица, 
4) цитосан,  
5) глукозамин,  
6) сириште,  
7) желатин од риби и  
8) амино киселини кои се одобрени како адитиви за 

храна во согласност со Правилникот за адитивите што 
се употребуваат во производство на храната (

*4
) 

треба да обезбедат дека третманот на суровините 
кој се користи го елиминира секој ризик по здравјето 
на животните и луѓето. 

(2) Суровините кои се користат за производство на 
високо рафинирани производи од став (1) од овој член 
треба да потекнуваат од: 

1) животни, вклучувајќи и пердуви од нив, кои биле 
заклани во кланици и чии трупови се прогласени за по-
годни за исхрана на луѓето по спроведена ante- и post-
mortem инспекција, или 

2) производи од риби кои се во согласност со оддел 
9 од овој правилник. 

(3) Коса од луѓе не треба да се користи како извор 
за производство на амино киселини.“ 

 
Член 12 

 
Одложена примена 

 
Одредбата од член 1 од овој правилник ќе отпочне 

да се применува 12 месеци по денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

 
Член 13 

 
Влегување во сила 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-2217/3 Агенција за храна 

18 август 2017 година и ветеринарство 
Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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________________________________________ 
  
(*1) Правилникот за посебни барања за храната со животинско потекло е усогласен  со Регулативата  (ЕЗ)  бр. 

853/2004 на Европскиот  парламент  и на Советот  од  29 април  2004  година  за  утврдување  на  посебни  хигиен-
ски  правила  за  храна  од  животинско потекло  (CELEX  број  32004R0853);  Регулатива  на  Комисијата  (EУ)  
2015/1474  oд  27  август  2015  година  во врска  со  употребата  на  рециклирана  топла  вода  за  отстранување  на  
микробиолошка  контаминација  на површината  од  трупови  од  животни  (CELEX  број  32015R1474);  Регулатива  
на  комисијата  (ЕК)  број 2074/2005  од  5  декември  2005  година  со  која  се  пропишуваат  мерките  за  имплемен-
тација  на  одредени производи  од  Регулативата  (ЕК)  број  853/2004  на  Европскиот  парламент  и  на  советот  и  
на  организација  на службените контроли од Регулативата (ЕК) 854/2004 на Евроипскиот парламент и на Советот и 
Регулативата (ЕК)  број  882/2004  на  Европскиот  парламент  и  на  советот,  дерогациите  од  Регулативата  (ЕК)  
број  852/2004 на  Европскиот  парламент  и  на  Советот  и  за  надополнување  на  Регулативите  (ЕК)  број  
853/2004  и  број 854/2004 (CELEX број 32005R2074). 

(*2) Законот за безбедност на храната е усогласен со Регулативата (ЕК)  број  852/2004 на  Европскиот  парламен-
т  и  на  Советот од 29 април 2004 за хигиена на храната (CELEX  број  32004R0852); Регулативата  (ЕЗ)  бр. 
853/2004 на Европскиот  парламент  и на Советот  од  29 април  2004  година  за  утврдување  на  посебни  хигиен-
ски  правила  за  храна  од  животинско потекло  (CELEX  број  32004R0853). 

(*3) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии е 
усогласен  со Регулативата (ЕК) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година ги про-
пишува правилата за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
(CELEX број 32001R0999).  

(*4) Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната е усогласен со Регулативата (ЕК) 
бр. 1333/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за адитивите во храната (CELEX 
број 32008R1333). 
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