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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

361. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/2012) и член 62 став 4 од 

Законот за енергетика (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 75/13, 79/13 и 164/13), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 27.01.2014 година донесе 
 

O Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 

НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УП-

РАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА 

ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН 

ГАС ВО РЕГИОН 1 (СКОПСКИ РЕГИОН) 

 

 

1. Оправданост за јавно приватно партнерство 

 

Член 1 

Оправданоста   за   доделување   на   договор   за 

воспоставување на јавно приватно партнерство за фи-

нансирање, проектирање, изградба, управување, од-

ржување и развивање на дистрибутивниот систем на 

природен гас во регион 1 (скопски регион) произлегува 

од фактот што порастот на цената на енергенсите во 

идниот период ќе биде со висока стапка, а граѓаните 

како и субјектите од комерцијалниот и јавниот сектор 

потешко ќе може да ги сервисираат финансиските об-

врски со постојните енергенси.  

Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до 

поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните, 

комерцијалните и јавните објекти, намалување на про-

изводните  трошоци  и заштедување на финансиски 

средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и 

јавниот сектор. 
 

2. Цели на јавно приватно партнерство 

 

Член 2 

Главна цел на јавно приватно партнерство е обезбе-

дување на квалитетни, оптимални услови во работата 

на јавни установи од аспект на квалитетно загревање 

на јавните објекти со добивање на  топлинска  енергија  

од  систем  кој  користи  енергенс  кој  е поекономичен, 

еколошки чист и заштедува финансиски средства, од-

носно ги намалува трошоците во однос на постојниот 

начин на загревање и систем кој е оддржлив на долг 

рок, како и за ладење, како и обезбедување на евтин 

енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја 

зголемат конкурентноста, одностно пониски производ-

ни цени за производите и услугите кои се нудат на па-

зарот, како и подигање на нивото на условите за квали-

тетно одвивање на јавните дејности, подигање на еко-

лошките стандарди, подигање на еколошката свест во 

регионот, обезбедување на средства за нови инвести-

ции од заштедата и други, како намалување на СО2 во 

атмосферата, поголема заштита на животна средина и 

сл. 

3. Предмет на јавното приватно партнерство 

 

Член 3 

Предметот на јавното приватно партнерство е Реги-

он 1 (скопскиот регион) кој го сочинуваат Општина 

Аеродром, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Оп-

штина Ѓорче Петров, Општина Карпош, Општина Ки-

села Вода, Општина Сарај, Општина Чаир, Општина 

Центар, Општина Шуто Оризари, Општина Сопиште, 

Општина Студеничани, Општина Зелениково, Општи-

на Петровец, Општина Арачиново, Општина Илинден 

и Општина Чучер-Сандево и истиот опфаќа: 

- изградба на примарна и секундарна дистрибутив-

ната мрежа на природен гас согласно Законот за енер-

гетика и Законот за градење,  

- инвестирање во терцијална мрежа (приклучоци) 

до сите крајни потрошувачи (јавни институции, рези-

денцијални и комерцијални корисници) вклучувајќи ја 

и опремата за мерење и регулација (МРС) , 

- дистрибуција на природен гас,  

- управување со системот за дистрибуција на при-

роден гас, 

- одржување и развој на дистрибутивниот систем и 

 - инвестирање во адаптација/набавка на опрема за 

производство на топлинска енергија кај постоечките 

објекти. 

 

4. Основни услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство 

 

Член 4 

Основни услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство : 

-висината на надоместок за приклучок на дистрибу-

тивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници 

(приклучна такса); 

-висина на концесиски  надоместок ; 

-искуство во оперирање со дистрибутивни системи 

за природен гас во урбани средини и 

-времетраeње на договорот за јавно приватно пар-

тнерство. 

Другите услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство се определуваат во тендер-

ската документација. 
 

5. Вид, начин и рок на постапка 

 

Член 5 

Постапката  за  доделување  на  договорот  за  јавно 

приватно партнерство за финансирање, проектирање, 

изградба, управување, одржување и развивање на дис-

трибутивниот систем на природен гас во регион 1 

(скопски регион) ќе се спроведе како постапка на кон-

курентен дијалог во согласност со Законот за јавни на-

бавки. 

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од де-

вет месеци, од денот на објавувањето на оваа одлука.  

Постапката  за  доделување  на  договорот  за  јавно 

приватно партнерство за финансирање, проектирање, 

изградба, управување, одржување и развивање на дис-

трибутивниот систем на природен гас во регион 1 

(скопски регион) ќе ја спроведе Комисија за спроведу-
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вање на постапката за доделување  на  договорот  за  

јавно приватно партнерство за финансирање, проекти-

рање, изградба, управување, одржување и развивање на 

дистрибутивниот систем на природен гас во регион 1 

(скопски регион)  формирана од Владата на Република 

Македонија. 

Комисијата за спроведување на постапката за доде-

лување  на  договорот  за  јавно приватно партнерство 

за финансирање, проектирање, изградба, управување, 

одржување и развивање на дистрибутивниот систем на 

природен гас во регион 1 (скопски регион) , ќе треба да 

подготви тендерска документација, нацрт договор и ја-

вен оглас. 

Комисија за спроведување на постапката за доделу-

вање  на  договорот  за  јавно приватно партнерство за 

финансирање, проектирање, изградба, управување, од-

ржување и развивање на дистрибутивниот систем на 

природен гас во регион 1 (скопски регион), ќе треба да 

ја подготви тендерската документација во рок не по-

долг од пет дена од денот на формирање на комисијата 

и да ја  достави на одобрување до Владата на Републи-

ка Македонија. 

Комисија за спроведување на постапката за доделу-

вање  на  договорот  за  јавно приватно партнерство за 

финансирање, проектирање, изградба, управување, од-

ржување и развивање на дистрибутивниот систем на 

природен гас во регион 1 (скопски регион)  го објавува 

јавниот повик за доделување на јавно приватно пар-

тнерство во рок не подолг од 3 дена од денот на одоб-

рување на тендерската документација. 

 

6. Концесиски надоместок 

 

Член 6 

Концесискиот  надоместок кој  треба  да го  плаќа 

приватниот партнер, треба да изнесува најмалку 1% од 

остварениот годишен приход од оперирањето со дис-

трибутивниот систем за природен гас, остварен од 

страна на приватниот партнер.  

 

7. Времетраење на договорот за јавно приватно  

партнерство 

 

Член 7 

Времетраењето на договорот за јавно приватно пар-

тнерство изнесува 20 години, од денот  на влегување во 

сила на договорот за јавно приватно партнерство. 

 

8. Висина на надоместок за тендерска  

документација 

 

Член 8 

Висината    на    надоместокот    за    издавање    на    

тендерска документација се определува во износ  од 

5.000 евра во денарска противвредност, по среден курс 

на Народната банка на Република Македонија на денот 

на подигањето на тендерската документација. 

9. Влегување во сила 

 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување 

во „Службен весник  на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-837/1 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

362. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 

23/2013 и 163/2013) и член 17 став 3 од Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 

27.01.2014 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ОД   80  МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 

 

Член 1 

Водите како добра од општ интерес се доделуваат 

на концесија за производство на електрична енергија 

заради обезбедување услови за: искористување на 

енергетски потенцијал на водите како обновливи изво-

ри на енергија и развој на енергетскиот сектор, техно-

лошкиот развој и вкупната економска политика, а во 

согласност со целите за долгорочна заштита и одржли-

во користење, управувањето со водите, крајбрежното 

земјиште и водните живеалишта. 

Со доделувањето на концесијата за користење на 

водата за производство на електрична енергија од мали 

хидроелектрични централи  покрај производство на 

енергија се овозможува и намалување на потребата од 

увозна електрична енергија, намалување на емисија на 

стакленички гасови и придвижување на локалната еко-

номија.  

 

Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделување на 

концесијата се:  

- зголемување на производството на електрична 

енергија,  

- подобрување на сигурноста во снабдување со 

електрична енергија,  

- производство на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија.  

 

Член 3 

Предмет на концесија е користење на вода за произ-

водство на електрична енергија од 80 мали хидроелек-

трични централи на следните локации:  
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Член 4 
Концесијата за вода за производство на електрична 

енергија со изградба на мали хидроелектрични центра-
ли ќе се додели за период од 23 години при што рокот 
почнува да тече од датумот на склучување на Догово-
рот за концесија.  

 
Член 5 

Концесијата за вода за мали хидроелектрични цен-
трали се доделува во постапка со отворен повик на 
следниот начин: 

- пооделно за локациите означени со  реден број 3, 
5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
28,29, 31, 32, 33, 34, 35,36, 38, 40, 41, 43, 44, 46 и 47 во 
табелата од член 3 на оваа Одлука ; 

- во група за локациите означени со реден број 1, 2, 
4, 6, 7, 12, 15, 19, 22, 27, 30, 37, 39, 42, 45  и 48  во табе-
лата од член 3 на оваа Одлука. 

 
Член 6 

Странското правно лице или конзорциум, избран 
како најповолен понудувач, под услови и на начин оп-
ределени со тендерската документација, ќе основа 
правно лице со седиште во Република Македонија, кое 
како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.  

 
Член 7 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од мали хидроелектрични цен-
трали, Владата на Република Македонија по предлог на 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње формира Комисија за спроведување на постапката 
во рок 8 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот, и во рок од 5 работни дена 
на предлог на министерот за животна средина и прос-
торно планирање тендерската документација се доста-
вува на одобрување до Владата на Република Македо-
нија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за користење на вода за про-
изводство на електрична енергија со изградба на мали 
хидроелектрични централи, Комисијата од став 1 на 
овој член, во рок од 8 дена ќе го објави јавниот повик 
согласно Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство. 

 
Член 8 

Постапката за доделување на концесија за користе-
ње на вода за производство на електрична енергија со 
изградба на 80 мали хидроелектрични централи ќе би-
де спроведена во рок од 6 месеци од денот на формира-
њето на Комисија за спроведување на постапката. 

 
Член 9 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација изнесува 300 евра во денарска 
противвредност, по среден курс на Народна Банка на 
Република Македонија на денот на уплатата за подиг-
нување на документацијата. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 41-10238/1-13 Заменик на претседателот  

27 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

363. 
Врз основа  на член  6 став 1 од Законот за Царинска-

та управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22 јануари 2014 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
1. Ванчо Каргов се разрешува од должноста дирек-

тор на Царинската управа, орган во состав на Минис-
терството за финансии, поради заминување на друга 
должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 24-750/1                  Претседател на Владата 
 22 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

364. 
Врз основа  на член  6 став 1 од Законот за Царинска-

та управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22 јануари 2014 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА 
УПРАВА 

 
1. За директор на Царинската управа, орган во сос-

тав на Министерството за финансии, се именува 
Наташа Радеска-Крстевска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 24-751/1                  Претседател на Владата 
 22 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

365. 
Врз основа  на член  61 став 2 од Законот за фил-

мската дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/2013), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 јануари 2014 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За в.д. директор на Агенцијата за филм на Репуб-

лика Македонија се именува Дарко Башески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 24-758/1                 Претседател на Владата 
 22 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
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366. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

  

П Р О Г Р А М А 

ЗА ГЕОЛОШКО – ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 

(ГИС) ЗА 2014 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува висината на сред-

ствата, намената и начинот на нивното користење за 

функционирањето на геолошко информативниот сис-

тем за 2014 година. 

 

II 

Средствата за финансирање на позициите предви-

дени во оваа програма се обезбедени од Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2014 година („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 180/2013), во износ од 

3.000.000,00 (три милиони денари), раздел 10001, прог-

рама 2, потпрограма 20 - искористување на природните 

ресурси, категорија – 48 – капитални расходи, ставка – 

482 (други градежни објекти).  

 

Предвидените средства се однесуваат на следните 

позиции: 

 

Ред. 

број 

 Вид позиција Цена денари 

1   Надградба и одржување 

на ГИС софтверски и 

хардверски пакети за 

напредни анализи 2.400.000,00 

2   Изработка на апликација 

за наплата на концесис-

ките надоместоци  600.000,00 

 

III 

Распоредот на средствата по проектите ќе ги врши 

Министерството за економија врз основа на Договори 

со изведувачите согласно дел II став 2 од оваа прог-

рама. 

 

IV 

Министерството за економија за реализираните бу-

џетски средства ќе достави извештај со финансиски по-

казатели до Владата на Република Македонија за реа-

лизираната Програма за геолошко информативен сис-

тем ГИС за 2014 година, како и за постигнатите резул-

тати и образложение за евентуалните отстапувања од 

планираните активности, заклучно со 31 јануари  2015 

година. 

 V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 41-10664/13 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

367. 

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

180/2013), член 7 ставови 3 и 4 од Законот за земјодел-

ство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 

69/2013 и 106/2013), член 51 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011, 

53/2011, 93/2013, 99/2013 и 164/2013), член 12 од Зако-

нот за вино („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013 и 106/2013) 

и член 53 од Законот за сточарството („Службен вес-

ник на Република Македонија”, бр. 7/2008, 116/2010 и 

23/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2014 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за финансиска поддршка во земјодел-

ството за 2014 година во вкупен износ од 

6.259.980.260,00 денари, обезбедени согласно Буџетот 

на Република Македонија за 2014 година (,,Службен 

весник на Република Македонија“бр.180/13) раздел 

14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни 

трансфери ќе се користат според следните мерки: 
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II 

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за растително производство 

во износ од 3.156.980.260,00денари ќе се користат спо-

ред следните подмерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за сточарското производство 

во износ од 2.000.000.000,00 денари ќе се користат спо-

ред следните подмерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во из-

нос од 20.000.000,00 денари за помош за премии за 

осигурување ќе се користат согласно член 98 од Зако-

нот за земјоделство и рурален развој и тоа за осигурано 

примарно земјоделско производство во 2014 година 

според дефинирани земјоделски култури со следните 

максимални површини по корисник: 

а) до 10 ха за лозови и овошни насади;  

б) до 2 ха за градинарски култури;  

в) до 2 ха за тутун;  

г) до 20 ха за житни култури и 

д) до 100 пчелни семејства. 

 

V 

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во из-

нос од 2.000.000,00 денари ќе се користат за анализа на 

физичките и хемиските својства на почвата на земјо-

делски стопанства кои имаат извршени агрохемиски 

или педолошки анализи во 2014 година, и тоа 70% од 

трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 

9.000,00 денари по земјоделско стопанство. 

 

VI 

Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во из-

нос од 150.000.000,00 денари за помош за одделни ка-

тегории носители на земјоделско стопанство ќе се ко-

ристат согласно член 102 од Законот за земјоделство и 

рурален развој како дополнителна помош која се доде-

лува на земјоделски стопанства корисници на дирек-

тните плаќања.  

Дополнителната помош се доделува на следните ка-

тегории носители на земјоделски стопанства: 

-Дополнителна помош од 5% на правно лице регис-

трирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е ос-

новано од носителот или членот на семејно-земјодел-

ско стопанство со целокупниот земјоделски имот на се-

мејно-земјоделското стопанство освен објекти за дому-

вање или престојување на земјоделски производители 

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец 

носител на семејно-земјоделско стопанство и 

-Дополнителна помош од 20% на носител на се-

мејно-земјоделско стопанство кој е регистриран врши-

тел на земјоделска дејност согласно со Законот за 

вршење на земјоделска дејност или е регистриран како 

индивидуален земјоделец согласно со Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување. 

 

VII 

Средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во из-

нос од 10.000.000,00 денари за помош во сточарскиот 

сектор ќе се користат за покривање на административ-

ни трошоци за воспоставување и одржување на матич-
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но книговодство и трошоци за испитувања извршени за 

утврдување на генетскиот квалитет или приносот во 

сточарството, согласно член 103 став 2 алинеја 1 и али-

неја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

Средствата од дел I мерка 6 од оваа програма ќе се 

реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б од За-

конот за сточарство. 

 

VIII 

Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во из-

нос од 15.000.000,00 денари ќе се користат од страна на 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 

за покривање на материјални трошоци за спроведување 

на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образ-

ци и информативни материјали и огласи потребни за 

спроведување на Програмата, услуги за печатење и 

достава на известувања до барателите, набавка на гори-

во и патни трошоци за вршење на контролите на терен 

како и трошоци поврзани со одржување на возилата, 

услуги за изработка, прилагодување и одржување на 

софтверски решенија за спроведување на Програмата, 

услуги од надворешни експерти вклучително и ревизи-

ја на Програмата, услуги за обезбедување на сателит-

ски снимки наменети за контролите на терен, набавка 

на информатичка и техничка опрема наменета за спро-

ведување на програмата вклучително и опрема потреб-

на за спроведување на контролите на терен. 

 

IX 

Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во из-

нос од 906.000.000,00 денари ќе се користат за исплата 

на финансиски средства за пренесени обврски од Прог-

рамите за финансиска поддршка во земјоделството од 

претходните години. 

 

X 

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 

2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства 

кои ги имаат намирено сите финансиски обврски кон 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство кои произлегуваат од:  склучени договори за 

користење државно земјоделско земјиште и склучени 

договори за набавка на механизација, намирено сите 

финансиски обврски кон Јавното претпријатие за сто-

панисување со пасишта кои произлегуваат од склучени 

договори за користење на државни пасишта и намире-

но сите финансиски обврски за воден надомест врз ос-

нова на евиденцијата која се води во водостопанските 

претпријатија вклучително и евиденцијата на должни-

ци од регистрирани водни заедници на територијата на 

водостопанските претпријатија а која е доставена до 

Управата за водостопанство од страна на водостопан-

ските претпријатија најдоцна до 15.03.2014 година. 

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 

од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат 

подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат 

и од Наредбата за здравствена заштита на животните и 

Законот за идентификација и регистрација на живот-

ните.  

 

XI 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е ут-

врден согласно Уредбата за поблиските критериуми за 

директните плаќања, корисниците на средствата, мак-

сималните износи и начинот на директните плаќања за 

2014 година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.08.2014 

година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31.05.2014 

година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 31.05.2014 

година со исклучок на периодите утврдени во член 4 со 

точките 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за 

директните плаќања, корисниците на средствата, мак-

сималните износи и начинот на директните плаќања за 

2014 година. 

 

XII 

Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата 

по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува 

според следниот распоред: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр. 41-10713/1-13 Претседател на Владата 

8 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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368. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
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     Бр. 41-10735/1-13                            Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година                           на Владата на Република  

            Скопје                              Македонија,  

                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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369. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", број 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 
164/2013 ), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  8.01.2014 година,   донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ  

И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕ-

НИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО 2014  

ГОДИНА 
 
I. Цели на програмата 

Генерална цел на Програмата е спречување и сузби-
вање на бруцелозата кај луѓето на територијата на це-
лата Република.  

Притоа, основни цели на годишната Програма се: 
1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај лу-

ѓето 
2. Спречување на појава на компликации и инвали-

дитет 
3. Спречување на појава на рецидиви 
4. Намалување на стапката на смртност 
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен 

случај 
6. Континуирана медицинска едукација, обновува-

ње на знаењата на здравствените работници 

7. Информираност и здравствена едукација за ова 
заболување, како на општата популација така и на про-
фесионално експонираните лица. 

Овие цели, во 2014 година ќе се остваруваат преку 
следните активности: 

- Спроведување на мерките и активностите за спре-
чување на појавата, понатамошно ширење на бруцело-
зата и нејзино сузбивање на територија на целата ре-

публика, согласно претходно изготвени оперативни 
планови; 

- Епидемиолошко следење и испитувања за рано 
откривање на изворите, патиштата и начинот на прене-
сување на заразата; 

- Рано и активно откривање на заболените лица, 
нивно пријавување до надлежните институции, анкети-

рање, информација и едукација;  
- Рано и адекватно лекување на заболените; 
- Задолжително лабораториско докажување на бру-

целозата; 
- Континуирана медицинска едукација на здрав-

ствените работници; 
- Информирање и здравствено - едукативна дејност. 

 
II.Активности, очекувани резултати (индикатори на 

успешност) 
За остварување на целите утврдени со оваа Програ-

ма, во 2014 ќе се спроведуваат следните мерки и актив-
ности: 

1. Изготвување на 10 работни оперативни планови 

за динамика на реализација на активностите од страна 
на 10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ)  , а согласно епи-
демиолошката  состојба на  подрачја за кое се основани 
и стручно методолошките упатства добиени од Инсту-
тутот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ 
на РМ) . 

Извршители: ЦЈЗ , во соработка со ИЈЗ на РМ 

Индикатор: доставен работен план до 15.01.2014 го-

дина до Министерство за здравство од страна на ИЈЗ на 

РМ. 

2. Организирање на 10 регионални советувања/ра-

ботилници по два во секој квартал на тема бруцелоза и 

епидемиолошката дејност при ЦЈЗ, на кои здравствени-

те работници од републиката (епидемиолози, инфекто-

лози, микробиолози, матични доктори, претставници 

од ДСЗИ), на регионално ниво ќе се запознаат со раши-

реноста на бруцелозата во Република Македонија, со 

епизоотолошката и епидемиолошката состојба, со кли-

ничката слика, дијагностиката и другите карактеристи-

ки на бруцелозата, како и со мерките и активностите 

кои треба да се спроведуваат за нејзино сузбивање, врз 

основа на анализата на конкретната епидемиолошка и 

епизоотолошка состојба на одредена територија. ИЈЗ 

на РМ во соработка со Медицински факултет Скопје-

Институт за епидемиологија со медицинска биостати-

стика подготвува и доставува детален план (датум,ме-

сто на одржување,планирани здравствени институции-

учесници ) за 10-те советувања, агенда со теми плани-

рани и листа на предавачи, до Министерство за здрав-

ство. 

Извршители: ИЈЗ на РМ во соработка со Медицин-

ски факултет Скопје-Институт за епидемиологија со 

медицинска биостатистика. 

Индикатор: доставен план, квартален извештај 

(број на учесници,датум,место) за организирани регио-

нални семинари. 

Рок на извршување : 15.01.2014година-доставен 

план,квартално 

3. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на 

бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 

Центрите за јавно здравје за територијата за која се ос-

новани и лабораториите на  ИЈЗ на РМ, со користење 

на следните микробиолошки испитувања:, BAB - тест  

и  Brucella capt.test ,а во обем по извршител, согласно  

табела бр1 . 

Извршители: Микробиолошките лаборатории на 

ЦЈЗ и ИЈЗ на РМ 

Индикатор: извештај за број на направени тестови (  

BAB ,Brucella capt.test,)  

Рок на извршување: квартално 

4. Верификација на позитивните серолошки наоди 

од 10-те ЦЈЗ ќе се врши во  микробиолошката лабора-

торија на Институтот за јавно здравје на Република 

Македонија по пат на  PCR реакции ( а во обем по из-

вршител, согласно  табела број 1)  

Извршители: Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија 

Индикатор: извештај за број на верифицирани PCR  

реакции. 

Рок на извршување: квартално 

5. Активен епидемиолошки надзор на терен преку 

епидемиолошко извидување, епидемиолошки истражу-

вања за рано откривање и дијагноза, евидентирање, 

пријавување и анкетирање на сите сомнителни и дијаг-

ностицирани случаи на бруцелоза, изготвување на ин-

формација.  

Извршители: Центрите за јавно здравје 
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Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за над-

зор и следење на бруцелозата и изготвување на инфор-

мација за најдената состојба. 

Рок на извршување: квартално 

6. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

или добиен податок за заболен добиток, ќе се вршат 

епидемиолошки истражувања , ќе се прават епидемио-

лошки анкети и лабораториско/серолошки  тестирања 

кај луѓето, со цел да се откријат сите заболени лица во 

таа населба. 

Извршители:  Центрите за јавно здравје  

Индикатор: извештај за број на лабораториско/серо-

лошки тестирања, број на епидемиолошки анкети 

Рок на извршување: квартално 

7. Здравствен надзор над ветеринарните работници, 

сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и 

во кожарската индустрија ќе се врши преку системат-

ски здравствени прегледи, во кои се вклучени клинич-

ко-серолошки испитувања на бруцелоза.  

Извршители: Центрите за јавно здравје и ИЈЗна РМ. 

Индикатор: квартален извештај за број на здрав-

ствени прегледи, број на лабораториски тестирања на 

професионално експонирани лица. 

Рок на извршување: квартално 

8. Епидемиолошките служби при 10-те ЦЈЗ ги обра-

ботуваат и евидентираат пријавите  за секој случај за-

болен од бруцелоза за кој изработуваат епидемиоло-

шка анкета и и заедно со пријавата ги доставуваат до 

ИЈЗ на РМ. Епидемиолошките служби при 10-те ЦЈЗ го 

известуваат Државниот санитарен и здравствен испе-

кторат и ветеринарната инспекција надлежна за одре-

дена територија.  

Епидемиолошките служби при ЦЈЗ вршат внесува-

ње во дата база, обработка и анализа на пријавите и 

епидемиолошките анкети на заболените, врз база на 

што се изработуваат извештаи. 

Извршители:: 10-те ЦЈЗ, ИЈЗна РМ . 

Индикатор: Број на доставени извештаи и обработе-

ни пријави/анкети за заболени од бруцелоза. 

Рок на извршување: квартално 

9. Во случај на зголемен број на заболени или поја-

ва на епидемија на бруцелоза, ЦЈЗ ќе прават епидемио-

лошки увиди за следење на состојбата на теренот во 

соработка со ИЈЗ на РМ и ќе предлагаат мерки за спре-

чување на понатамошно ширење/сузбивање на епиде-

мијата кои ги доставуваат до ДСЗИ. За тоа ќе изработу-

ваат информации со предлог мерки и ќе ги доставуваат 

до ИЈЗна РМ и Министерство за здравство.  

Извршители:10-те ЦЈЗ  во соработка со ИЈЗ на РМ . 

Индикатор: Број на теренски увиди и доставени ин-

формации при епидемии до ИЈЗ на РМ и Министерство 

за здравство . 

Рок на извршување: квартално 

10. Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија. пружа стручно методолошка помош на Центри-

те за јавно здравје со  посета  во секој центар за јавно 

здравје , а по потреба и почесто во региони со поголем 

број заболени, како и навремено информирање за со-

стојбите со ова заболување во Република Македонија и 

во светот, за што ќе бидат изработени различни инфор-

мации, препораки, упатства и стручни мислења. 

Извршител: Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија  

Индикатор: квартален извештај/ информации  за те-

ренски посети, изработени препораки, упатства и 

стручни мислења. 

Рок на извршување: квартално 

11. Центрите за јавно здравје изготвуваат тромесеч-

ни и годишни извештаи за состојбата со бруцелоза на 

нивното подрачје и преземените мерки и активности за 

нејзино спречување и сузбивање  

Извршители:  Центрите за јавно здравје  . 

Индикатор: доставени извештаи (тромесечни и го-

дишен извештај) со епидемиолошки коментар за свое-

то подрачје на покривање до Министерство за здрав-

ство и Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија.  

12. Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија по обработка на индивидуалните пријави за за-

разни болести, периодичните извештаи на 10-те Цен-

три за јавно здравје , епидемиолошките анкети и терен-

ските увиди,  изготвува  збирни квартални извештаи и  

информации за состојбата со ова заболување и завршен 

годишен извештај. Информациите и годишниот изве-

штај, Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија го доставува до Министерството за здравство, 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија, Вете-

ринарната инспекција, Националниот соработник за 

бруцелоза и др. 

Извршители:  Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија.   

Индикатор: доставени информации ,квартален изве-

штај и годишен извештај со епидемиолошки коментар 

и табеларен приказ на спроведените активности во це-

лата република. 

13. Здравствено воспитување и едукација на населе-

нието се врши преку поединечни разговори при терен-

ски посети и анкетирање на лица и домаќинства, орга-

низирани предавања во установи и институции, во на-

селбите ,преку средствата за јавно информирање , при 

што населението се запознава со природата на болеста, 

начинот на пренесувањето и заштитата и друго. За 

истата цел се користат и постоечките web-страни (Ин-

ститутот за јавно здравје на Република Македонија на 

РМ , Центрите за јавно здравје ). 

Извршители: : Центрите за јавно здравје  

Индикатор: извештај за број на остварени посети на 

семејства на заболени лица , број на предавања во раз-

лични населби, број на настапи во медиуми, написи и 

интервјуа во јавни гласила, како и број на информации 

на интернет. 

14. Медиумска кампања за населението со неопход-

ни информации за заболувањето и превентивни мерки , 

спроведена од страна на ИЈЗ на РМ со подготвен медиа 

план за реализација во соработка со Македонска радио 

телевизија . 

Рок на извршување:                               континуирано 

Индикатор:    доставен медиа план и извештај за ре-

ализација  
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Табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности 
по извршители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Согласно предвидените активности, во извршува-

њето на Програмата за спречување  и сузбивање на 
бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 
2014 година, ќе бидат вклучени следните институции: 

- Институтот за јавно здравје на Република Македонија  
- Центрите за јавно здравје  
- Медицински факултет Скопје - Институт за епиде-

миологија со медицинска биостатистика 
 
IV.ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ 

И РОКОВИ  
 
Здравствените установи кои се извршители на 

активностите предвидени во оваа Програма доставува-
ат тромесечни и годишни извештаи за спроведените 
активности. 

Центрите за јавно здравје и нивните подрачни еди-
ници,  треба се да подготват и да достават 4 тромесеч-
ни и еден годишен извештај за состојбата со бруцелоза 
на нивното подрачје и преземените мерки и активности 
за нејзино спречување и сузбивање до Институтот за 
јавно здравје на Република Македонија, во точно опре-
делени рокови.  

Центрите за јавно здравје  доставуваат тромесечни  
извештаи до ИЈЗ на РМ во рок од 7 дена по истекот на 
тромесечјето.   

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија подготвува и доставува квартални /тромесечни из-
вештаи  до Министерството за здравство во рок од де-
сет дена по завршувањето на кварталот. 

Центрите за јавно здравје годишниот  извештај за 
реализација на активностите од Програмата за испиту-
вање на појавата, спречувањето и сузбивањето на бру-
целозата кај населението во Република Македонија за 
2014 година го доставуваат до ИЈЗ на РМ најдоцна  до 
15 јануари 2015 година. 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија доставува до Министерството за здравство комп-
летен извештај за реализираните мерки и активности, 
предвидени со Програмата за испитување на појавата, 
спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај насе-
лението во Република Македонија за 2014 година . 

Рок за доставување на годишниот извештај : 31 ја-
нуари  2015 година.   

ИЈЗ на РМ подготвува и доставува  Предлог Про-
грама за спречување и сузбивање на бруцелозата кај 
луѓето во Република Македонија во 2015 година, до 
Министерството за здравство. 

Рок за доставување: најдоцна  до 31 октомври, 2014 
година.  

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 

бруцелозата кај луѓето за 2014 година, потребни се 

следните средства : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на активностите од табелата под 

број од 1 до 9  ќе обезбедат средства во висина од 

2.000.000,00денари од основниот буџет, а за реализаци-

ја на активноста под  број 10 ќе се обезбедат од сопс-

твени средства на Министерство за здравство во виси-

на од 500.000,00 денари. 

Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши 

квартално од страна на Министерството за здравство , 

врз основа на доставените фактури и извештаи за реа-

лизација на активностите содржани во Програмата и  

согласно работниот план.  

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на 

Фондот за здравствено осигурување на Република Ма-

кедонија и одобрени програмски цени  . 

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програм-

ски цени кои се составен дел на Програмата, на стан-

дарден образец за фактура , објавен на веб страната на 

Министерството за здравство со извештај во прилог. 

Следење на спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 

Извештај до Владата на Република Македонија. 

  Реализацијата  на програмските активности на ре-

гионално и локално ниво, ја спроведуваат се Центрите 

за јавно здравје . 

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-

ните средства во Буџетот на Република Македонија за 

2014 година во висина од 2.500.000,00 денари од кои 

2.000.000,00 денари од основен Буџет и 500.000,00 де-

нари од сопствени средства на Министерство за здрав-

ство.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.   
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИА ЗА 2014 

ГОДИНА 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ 
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372. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), 

Владата на Република Македонија на седницата, од-

ржана на 8.1.2014 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. В О В Е Д 

Кардиоваскуларните и респираторните болести се 

најчести заболувања кај населението како во светски 

рамки така и во Република Македонија.  

Зголемениот крвен притисок, зголемени маснотии 

во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, 

недоволната физичка активност, злоупотребата на ал-

кохол и тутун се најчести ризик фактори за настанува-

ње 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 не-

заразни болести во последните децении од дваесеттиот 

век и почетокот на овој век се значајните и брзи проме-

ни во начинот и стилот на живот на современиот човек. 

Најмногу се изразени промените во начинот на ис-

храна, нивото на физичка активност, зголемената упот-

реба на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичка-

та активност, храната, исхраната и на здравјето на лу-

ѓето, вклучени се следните релевантни аспекти: енер-

гетската потрошувачка преку физичката активност ка-

ко важна компонента на енергетската рамнотежа што 

ја определува телесната тежина.  

Превентивните прегледи за навремена контрола на 

крвниот притисок, телесната тежина, одредување ше-

ќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено 

спречување на појава на кардиоваскуларни заболу-

вања. 

Едукација на населението за потребата од навреме-

ни 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 от-

кажување од штетни животни навики, за начинот на 

исхрана и заштита од високите температури, важност 

на превентивните прегледи.  

2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА 

СИТЕ  

- спроведување на акции за бесплатни прегледи од 

страна на здравстевени домови по една акција на секои 

два месеци 

За подобра едукација на населението од потребата 

за навремени превентивни прегледи за контрола на 

сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест 

или спречување на нарушување на здравјето, програ-

мата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани 

мерки и активности координирани од Министерството 

за здравство и Институт за јавно здравје на Република 

Македонија. 

Директни учесници ќе бидат здравствените работ-

ници од здравствените домови, а активно учество ќе 

земат и единиците на локална самоуправа. 

Со Здравје за сите на сите граѓани им се дава мож-

ност да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа 

независно од нивниот статус на здравствено осигуру-

вање. 

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. Резултати-

те од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице 

место.  

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа 

за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите 

температури, а ќе им се делат и промотивни печатени 

едукативни материјали за правилен начин на живот и 

исхрана.  

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и зат-

ворен простор во зависност од временските прилики, а 

за местото, денот и времето на спроведување на прег-

ледите, населението ќе биде известувано преку локал-

ните медиуми и месните заедници. 

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест ак-

ции годишно во рурално подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе 

биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во след-

ните периоди: од 1.1.2014 до 28.2.2014 година, од 

1.3.2014 до 30.4.2014 година, од 1.5.2014 до 30.6.2014 

година, од 1.7.2014 до 30.8.2014 година, од 1.9.2014 до 

30.10.2014  година и од 1.11.2014 до 31.12.2014 година.  

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, 

медицинска сестра и возач. 

Нивната задача ќе биде да вршат превентивни прег-

леди во домашни услови на постари лица (хронично 

болни, лица кои живеат сами, лица од рурални сре-

дини), или на посебни пунктови. 

Резултатот од анализата ќе се евидентира во еви-

дентен лист и ќе се доставува до  Институт за јавно 

здравје на Република Македонија. 

- Активности на флоробус за превентивни прегледи 

во рурални средини низ целата држава која ке биде 

спроведена од Здравствен дом Скопје во соработка со 

останатите здравствени домови и болници. 
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- Активности за превентивни прегледи при топлот-

ни бранови кои ќе бидат спроведени од сите здравстве-

ни домови. 

- Домашна визита на стари лица од страна на поли-

валентни патронажни служби, спроведена од Здрав-

ствен дом Скопје и останатите здравствени домови. 

- Медиумска промоција на Македонската радио-те-

левизија. 

 

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на програмата е активен пристап до граѓани-

те од руралните средини, контрола на нивното здравје 

навремено и соодветно лекување и препораки за пре-

венција на здравјето. 

 

4. ПРИПРЕМНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВРШИТЕ-

ЛИТЕ 

За време на припремните активности за целосно и 

навремено спроведување на програмата ќе се организи-

раат средби со одговорните лица на здравствените ус-

танови – извршители на активностите. Воедно  навре-

мено ќе се обезбедат потребните медицински матери-

јали, промотивни материјали  и друг потребен инвен-

тар.  

За таа цел ќе се спроведат следните активности: 

- Список со одговорни лица по здравствени устано-

ви и нивни телефонски броеви. 

Координатори на активностите се здравствените 

домови за   територијата на своето подрачје. 

- Календар  со локалитети  за поставување на пун-

ктови 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 крвни-

от притисок.  

- Набавка на апарати за анализа,  ленти за одредува-

ње на шеќерот и    холестеролот во крвта и ланцети, 

преку Министерството за здравство. 

- Внесување на податоците од анкетните листи во 

постоечкиот софтвер. 

 

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

ОД ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 

Секој извршен превентивен преглед ќе се евиденти-

ра во посебен евидентен лист кој се доставува во Ин-

ститут за јавно здравје Скопје. 

По обработката на добиените индивидуални листи 

за вкупниот период Институт за јавно здравје на Ре-

публика Македонија ќе подготви студија за добиените 

резултати, со препораки за подобрување на здравстве-

ната состојба кај граѓаните. 

6. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-

АЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неизмирени обврски од 2013 година во висина од 

3.200,00 денари 

А. Средствата наменети од активностите Здравје за 

сите од точка 1 , 3 и  4 од табелата ќе се доставуваат до 

здравствените домови извршители на активностите. 

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за 

сите од точка 2 од табелата ќе се достават до Институт 

за јавно здравје на Република Македонија по завршува-

ње на активностите од Програмата и по доставен из-

вештај со резултати од активностите.  

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-

ните средства во Буџетот на Република Македонија за 

2014 година во износ од 6.000.000,00 денари.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2014 ГОДИНА 
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     Распределбата на одобрените-финансиските средства од Буџетот на 
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376. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 

124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013 и 

163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на   8.01.2014 година, донесе 

 

Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНО-

ВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа програма се уредува изработка на урба-

нистички планови и државна и локална урбанистичка 

планска документација во 2014 година кои ќе се фи-

нансираат од Буџетот на Република Македонија, раздел 

13001 Министерство за транспорт и врски – Програма 

3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма 30 – ур-

банизам и градежништво, ставка 425 - договорни ус-

луги, потставка 425640 – изработка на просторни и ур-

банистички планови,  и тоа : 

1.1  Изработка на урбанистичко планска документа-

ција  

Генерален урбанистички план на Демир Хисар 

1.000.000,00 денари 

1.2  Изработка на урбанистичко планска документа-

ција за Вевчани    500.000,00 денари 

1.3 Изработка на урбанистичко планска документа-

ција за: Туристичко развојни зони, Автокампови и 

Аквапаркови       2.000.000,00 денари 

1.5 Изработка на урбанистичко планска документа-

ција  за комерцијални и инфраструктурни објекти на         

магистрални и регионални патишта  

1.000.000,00 денари 

1.6 Изработка на урбанистичко планска документа-

ција за Технолошки индустриски развојни зони и ин-

дустриски зони                                1.000.000,00 денари 

1.7  Изработка на Урбанистичко планска докумен-

тација за „Филмски Град“   500.000,00 денари 

1.8  Изработка на урбанистички планови за села 

1.500.000,00 денари 

1.9  Изработка на урбанистички планови за четврти 

во Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-

2022              100.000,00 денари 

1.10 Изработка на заштитно конзерваторски основи 

  200.000,00 денари 

1.11 Средства за изработка на ажурирани геодетски 

подлоги            300.000,00 денари 

1.12 Средства за изработка на студии или елаборати 

за стратешка оценка на влијанието врз животната сре-

дина            200.000,00 денари 

1.13 Средства за изработка на елаборати за услови 

за планирање за урбанистичко планска документација          

вон урбан опфат          800.000,00 денари 

1.14 Средства за изработка за услови за планирање 

за урбанистичко планска документација финансирана 

од Буџетот на Република Македонија, согласно член 15 

од Законот за просторно и урбанистичко  планирање 

           500.000,00 денари 

1.15 Средства наменети за исплата на доставени 

фактури за довршување на урбанистички плански  до-

кументации, чие изготвување е започнато  во прет-

ходнта година                    11.000.000,00 денари 

1.16    Изработка на  планска документација за оп-

штина Шуто Оризари со намена А, Д и Г 

400.000,00 денари 

Вкупно:                                     21.000.000,00 денари 

2. Изработката на урбанистичките планови и 

државната и локална урбанистичка планска документа-

ција од оваа програма се врши од страна на Агенцијата  

за планирање на просторот на Република Македонија. 

Реализација на оваа програма се врши врз основа на 

договор меѓу Министерството за транспорт и врски и 

Агенцијата за планирање на просторот. 

3. Исплатата на срествата од точка 1 на оваа прог-

рама ќе ја изврши Министерството за транспорт и 

врски за секоја задача одделно во зависност од степе-

нот на извршување на задачата, а врз основа на барање 

за исплата со приложени: програма, договор, протокол 

и извештај за степенот на извршената задача доставено 

од Агенцијата за планирање на просторот, при што ис-

платата ќе се врши на следниот начин: 

- за урбанистичките планови 10% од вредноста на 

задачата ќе се исплати по доставување на одобрена 

планска програма, 80% од вредноста на задачата ќе се 

исплати по доставување на урбанистички план во фор-

ма на Нацрт план и 10% од вредноста на задачата ќе се 

исплати по доставување на урбанистичкиот план во 

форма на Предлог план; 

- за државна урбанистичка планска документација 

10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доста-

вување на одобрена планска програма, а 90% од вред-

носта на задачата ќе се исплати по доставување на 

државната урбанистичка планска документација;  

- за локална урбанистичка планска документација 

изработена од Агенција за планирање на просторот, 

10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доста-

вување на одобрена планска програма, а 90% од вред-
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носта на задачата ќе се исплати по одобрување на ло-

калната урбанистичка планска документација со реше-

ние донесено од градоначалникот на општината. 

4. Министерството за транспорт и врски за реализи-

раните буџетски средства доставува извештај со фи-

нансиски показатели до Владата на Република Македо-

нија, заклучно со 31.01.2015 година. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 41-10787/1-13 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

377. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013 и 164/2013), член 28 од Законот за 

акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 

50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 

38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 

и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 

(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 

21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 

средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-

тување 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 и 52/11),  Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 27.01.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 39,641 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 40,997 

   

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 42,324 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 41,883 

   

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 32,681 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што : 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 78,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 79,50 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 69,00 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 58,00 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС              до 40,086 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 
 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 0,080 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 

   

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95          до 21,791 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,706 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)         до 12,121 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.01.2014 

година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-251/1  

27 јануари 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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