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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
42.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 4.1.2018 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштвото за трговија, услуги и произ-
водство ЏЕМДАГ ЛАЈТИНГ ЕУРОПА увоз – извоз ДО-
ОЕЛ Ресен, со седиште во  Ресен.

Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен 

закуп претставува дел од КП 602/14 со површина 
од 21.670 m2, дел од КП  602/30 со површина од 
172 m2 и дел од КП  602/31 со површина од 173 m2 
односно со вкупна површина од  22.015 m2 , соглас-
но Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарџик, и Геодет-
скиот елаборат за геодетски работи за посебни на-
мени за нумерички податоци К.О. Бунарџик бр. 
327/4-17 од 20.11.2017 година, во сопственост на Ре-
публика Македонија, кое претставува градежно зем-
јиште согласно Извод од Урбанистичкиот план бр. 
14/17, КО Бунарџик, општина Илинден, издаден од 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони под бр.08-1280/2 од 14.11.2017 година, врз ос-
нова на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, 
со технички број F1607 од  2008  година, одобрен 
по прегледот од страна на Комисијата во рамки на 
Министерството за транспорт и врски, Решение бр. 
16-8774/3  од 01.09.2008 година („Градежно зем-
јиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 50 (педесет) години, сметано од датумот на склу-
чувањето на Договорот за долготраен закуп на градеж-
но земјиште.

Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува: 
- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно 

за метар квадратен, во денарска противвредност, спо-
ред средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата, односно 2.201,5 евра 
за една година, определено како фиксен износ.

- По истекот на првите пет години од датумот кога 
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од 
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, де-
сет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за 
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресме-
тува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспосо-
бено за официјалната стапка на инфлација во Републи-
ка Македонија за претходната година, но не  повеќе од 
15% на годишно ниво, што е максималната стапка на 
пораст, односно нема да биде повисока од 0,115 евра го-
дишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Догово-
рот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупоп-
римачот доставува доказ за реализирано плаќање на за-
купнината на сметката на Буџетот на Република Маке-
донија, во износ од 11.007,5 евра во денарска про-
тиввредност според средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на уплатата, како за-
купнина за првите пет години, за што закупопримачот 
е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е 
склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за 
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на 
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не 
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за дол-
готраен закуп на градежното земјиште, на сметката на 
Буџетот на Република Македонија, за што закупоприма-
чот е претходно известен  од страна на закуподавачот.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8632/1-17 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.



 Стр. 4 - Бр. 4                                                                                    10 јануари 2018

43.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИС-
КО  РАБОТЕЊЕ  НА  ЈАВНОТО  ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално - финансиското работење на Јавното претприја-
тие за државни патишта, се именува Аце Јованов.

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

Бр. 24-156/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
44.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИ-
НАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ 
И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ 

„ЈАСЕН” - СКОПЈЕ

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално - финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на повеќенаменско-
то подрачје „Јасен” - Скопје, се именуваат:

- Томче Ѓуровски, 
- Сами Синани и 
- Михајло Илиевски.

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

Бр. 24-161/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
45.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 
180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 
192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 декември 
2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор - претставник од ре-
дот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа на Град Скопје се именува  Тат-
јана Атанасова.

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

Бр. 24-164/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
46.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 
180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 
192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 декември 
2017 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 
MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. За член на Управниот одбор- претставник на ос-
новачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална ра-
бота Кавадарци, се именува Вања Велевски.

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

Бр. 24-166/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
47.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ MЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

НЕГОТИНО

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-
ставник од редот на стручните работници на ЈУ Mеѓу-
општински центар за социјална работа Неготино, се раз-
решува Вијолета Тасева.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштин-
ски центар за социјална работа Неготино, се именуваат:

претставник на основачот
- Благица Павлова и
претставник од редот на стручните работници
- Давидова Љубинка.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“ 

Бр. 24-167/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

48.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИ-
НАНСИСКО  РАБОТЕЊЕ  НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО 

РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА” СО П.О. СКОПЈЕ

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално - финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за берзанско работење „Агро-берза” со П.О. 
Скопје, се именуваат:

- Кире Трампески и
- Тимо Крстев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-169/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
49.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА” 

СО П.О. СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие за берзанско работење „Агро-берза” со П.О. 
Скопје, се именува Афродита Рамадани.

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

Бр. 24-173/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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50.
Врз основа на член 4 од Законот за основање на 

Агенција за поттикнување на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македо-
нија“бр. 3/1998 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември  2017 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ  
НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

1. Од должноста вршител на должноста директор на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодел-
ството - Битола, се разрешува Зоран Стојчевски, на не-
гово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

Бр. 24-180/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
51.

Врз основа на член 4 од Законот за основање на 
Агенција за поттикнување на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македо-
нија“бр. 3/1998 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември  2017 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделството - Би-
тола, се именува Андреја Соколовски.

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

Бр. 24-184/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

52.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 
180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 
192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 декември 
2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 

ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“- СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Управниот одбор- прет-
ставник на основачот  на ЈУ Детски дом „11 Октом-
ври“- Скопје, се разрешува Елена Антониевиќ, на нејзи-
но барање.

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

Бр. 24-194/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
53.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заш-
тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА СТРУЧНИОТ 
ОРГАН НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, 

МАВРОВИ АНОВИ

1. За членови на Управниот одбор - претставници 
на стручниот орган на  Јавната установа Национален 
парк Маврово, Маврови Анови се именуваат:

- Инж.Цане Петрески и 
- Огњан Цигоски.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-196/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
54.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување 
на законите и другите прописи и акти во „Службен 
весник на Република Македонија“ („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 26 декември 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на ЈП Службен 
весник на Република Македонија од редот на вработе-
ните,  се именуваат:

- Јелица Барутовска-Темовска
- Билјана Цветановска и
- Весна Гешков – Кувенџиска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-197/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
55.

Врз основа на член 5 од Законот за државниот испи-
тен центар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016 и 
142/2016), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 декември  2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН 

ЦЕНТАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Државниот испитен центар, се разрешуваат:

- Мите Стефановски и
- Лидија Кондинска.

2. За  членови на Управниот одбор на Државниот ис-
питен центар, се именуваат:

- Ајше Ајрулаи и
- Муса Зука.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-198/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
56.

Врз основа на член 38 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 декември 
2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавната установа  Центар за образование на возрасните 
се разрешуваат:

- Изет Ризаху и
- Анета Атанасовска.
2. За членови на Управниот одбор на Јавната устано-

ва Центар за образование на возрасните се именуваат:
- Виктор Арнаудоски и
- Петар Узунов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-200/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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57.
Врз основа на член 9 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 
10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 декември 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста членови на Советот за образование 
на возрасните, се разрешуваат:

- Ајше Селмани и
- Мите Стефаноски.
2. За членови на Советот за образование на возрас-

ните се именуваат:
- Сеадет Јусуфи и
- Илир Мемеди.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-201/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
58.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на 
Агенција за поттикнување на рaзвојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/1998 и 43/2014) Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР  НА  АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА

1. За членoви на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството-Битола, се 
именуваат:

- Марјан Кипријановски од факултетот за земјодел-
ски науки и храна

- Никола Пациновски од Институтот за сточарство.

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

Бр. 24-202/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
59.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 
180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 
192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 декември 
2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ДЕБАР

1. За член на Управниот одбор - претставник од Со-
ветот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за со-
цијална работа Дебар, се именува  Алтин Фетаху.

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

Бр. 24-203/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
60.

Врз основа на член 9 и 12 од Законот за ревизија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 
148/2014, 145/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26  декември  2017 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И 
НАДЗОР  НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста вршител на должност член на Сове-
тот за унапредување и надзор на ревизијата на Републи-
ка Македонија се разрешува Беким Есати.

2. За член на Советот за унапредување и надзор на 
ревизијата на Република Македонија се именува Благој 
Христов.

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

Бр. 24-204/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
61.

Врз основа на член 11 од Законот за акредитаци-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 26 
декември 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Советот на Институтот за акредита-
ција на Република Македонија, се именуваат:

претставник од универзитетите 
- д-р Ташко Ризов
на предлог на телата за сообразност
- м-р Зоран Василевски и
- доц. д-р Александра Грозданова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-205/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

62.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ  ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор-претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на 
Република Македонија-Скопје се именуваат: 

- Маја Киријас и 
- Елизабета Јанчева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-206/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
63.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА 

И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“-СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор-претставници на 
основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија 
и акушерство „Чаир“-Скопје се именуваат: 

- Билјана Додева и 
- Олгица Николовска.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-207/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
64.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 26 декември 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА

1. За членови на Управниот одбор-претставници на 
основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара се име-
нуваат:

- Лупчо Иловски и 
- Виолета Симиќ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“ 

Бр. 24-208/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
65.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки  
индустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 
129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015 и 30/2016), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 26 декември 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 

ЗОНИ

1.  Од должноста член на Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони, се 
разрешува Симона Јосифовска.

2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони, се имену-
ваат:

- Марина Узунов
- Данчо Петров
- Мирјана Ранчанов и
- Светислав Смилков.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-209/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
66.

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спа-
сување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,  18/2011 и 
41/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 26 декември 2017 година, 
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. За претседател, секретар и членови на Комисија-
та за проценка и утврдување на висината на штетата од 
елементарни непогоди се именуваат:

а) за претседател:
- Елена Серафимова од Министерство за финансии 
б) за секретар:
- Емилија Вељановска од Министерство за финан-

сии
в) за членови:
- Бошко Стојаноски од Државен инспекторат за зем-

јоделство, 
- Бејназ Арифи од Државен комунален инспекторат, 
- Љупчо Наумовски од Дирекција за заштита и спа-

сување, 
- Насер Мемети од Центар за управување со кризи, 
- Kоста Лазароски од Управа за хидрометеоролош-

ки работи
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- Цвета Спасеска од Министерство за одбрана,
- Рахим Амдиу од Министерство за економија,
- Бобан Илиевски од Државен завод за статистика, 
- д-р Голубка Нечевска- Цветановска од Институт 

за земјоделско инжинерство и инжинерска сеизмоло-
гија, 

- Игор Василевски од Друштво за осигурување СА-
ВА осигурување АД Скопје,

- Тоде Митковски од Друштво за осигурување Еуро-
линк.

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

Бр. 24-212/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
67.

Врз основа на член 2-a став 1 од Законот за матична-
та евиденција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 
13/2013, 43/2014, 148/2015 и 27/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 4 јануа-
ри 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР  НА УПРАВАТА  ЗА ВОДЕЊЕ НА 

МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. Ѓоко Котевски се разрешува од должноста 
в.д. директор на Управата за водење на матичните 
книги, орган во состав на Министерството за 
правда.

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

Бр. 24-367/1 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

68.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 
33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 4 јануари 2018 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д.ДИРЕКТОР НА КПУ 

ЗАТВОР СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на КПУ Зат-
вор Скопје се именува Ѓоко Котевски.

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

Бр. 24-368/1 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

69.
Врз основа на член 128 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 
27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 
187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 4 ја-
нуари 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИ-
ОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И 

УРБАНИЗАМ

1. За вршител на должноста директор на Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во 
состав на Министерството за транспорт и врски се име-
нува Боре Еркечов.

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

Бр. 24-372/1 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

70.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и 

аквакултура („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 Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 4.1.2018 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВО-
ТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА

I
Средствата за финансиска поддршка во рибарството и 

аквакултурата за 2018 година во вкупен износ од 
90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2018 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.196/17) раздел 14004 - Агенци-
ја за финансиска поддршка во земјоделството и рурални-
от развој (во понатамошниот текст Агенција), потпрогра-
ма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 
464 - разни трансфери во износ од 50.000.000,00 денари и 
согласно потпрограма 2A-Финансиска поддршка на рура-
лен развој, ставка 489 - капитални субвенции за претприја-
тија и невладини организации во износ од 40.000.000,00 
денари, ќе се користат според намените, критериумите и 
условите утврдени со оваа програма и тоа за: 
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II
(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма на-

менети за финансиска поддршка во рибарството во вку-
пен износ од 13.000.000,00 ќе се користат за реализаци-
ја на следните активности:

(2) Средствата од став (1) потточка 1.1. од овој дел 
се наменети за надомест на прифатливи трошоци за из-
ведување на активностите за вештачки мрест и порибу-
вање на риболовните подрачја предвидени во Програ-
ма за изведување вештачки мрест и порибување израбо-
тена од регистрирани репроцентри за производство на 
репродуктивен и порибителен материјал, кои изведува-
ат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со оп-
ределени видови риби. 

 (3) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел 
се наменети за обезбедување на порибителен материјал 
и порибување на риболовните зони,  како и за надомест 
на трошоци за обезбедување на порибителен материјал 
и порибување на риболовни зони и риболовни води без 
концесионер.

 (4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел 
се наменети за инвестиции во изградба на нови и рекон-
струкција и адаптација на постоечки риболовни пун-
ктови, како и за исплата на надомест за услуга за корис-
тење на постоечки пунктови кои се во приватна соп-
ственост. Средствата за изградба на нови и  реконструк-
ција  на постоечки риболовни пунктови се наменети за 
инвестиции кои се однесуваат на:

- изработка или промена на урбанистички проект за оп-
ределување на локација за изградба на риболовен пункт;

- изработка на проект за изградба на риболовен пункт;
- набавка на материјали за изградба и
- изведување на изградба на риболовен пункт.
Средствата за адаптација на постоечки риболовни 

пунктови (сопствени или сопственост на други правни 
или физички лица), а се наменети за инвестиции кои се 
однесуваат на подобрување на условите за истовар, ма-
нипулација, складирање и продажба на рибите од рибо-
ловниот пункт и тоа:

- обезбедување на довод на вода и електрична енергија;
- набавка на опрема за поправки и одржување на оп-

ремата во пунктот и риболовна опрема;
- опремување со компјутери за водење на еви-

денции;
- подобрување на работните и сигурносните услови и
- складирање и третман на отпадот.
Средствата за исплата на надомест за услуга за ко-

ристење на постоечки пунктови се наменети за користе-
ње на пунктови кои се во сопственост на други правни 
или физички лица, а концесионерите ги користат за 
вршење стопански риболов.

 (5) Средствата од став (1)  потточка 1.4. од овој дел 
се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и 
опремување на постоечките капацитети/мрестилишта 
за производство на репродуктивен и порибителен мате-
ријал во регистрираните репроцентри и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вред-
ност на проектот за услуги за изработка на градежен 
проект; 

- изградба и обновување на рибни базени - градеж-
ни работи;

- обновување на мрестилишна сала - градежни и за-
натски работи;

- обновување и опремување на рибни базени;
- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апара-

ти за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и 
друга потребна опрема);

- набавка на градежни материјали и елементи за кон-
струкција наменети за обновување и /или подигнување 
нови базени, кади, матични базени, одгледувалишта, 
растилишта и младичници;

- набавка на градежни метеријали и елементи за конск-
трукција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и ин-
кубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инку-
бација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 
на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во мрести-
лишта;

- набавка на опрема за прочистување на влезни или 
испусни води (пумпи, филтри и цевки);

- набавка на опрема за транспорт на жива риба;
- набавка на опрема за аерирање на вода;
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на еле-

менти за конструкција и опрема, вклучително  и софтвер;
- набавка и инсталирање на опрема за следење на хе-

миски карактеристики на вода;
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- набавка на агрегат за струја и
- набавка на пумпи за вода на течни горива.
(6) Средствата од став (1)  потточка 1.5. од овој се 

наменети за изградба на нови или обновување на по-
стоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојранско-
то езеро и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен про-
ект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на 
проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за кон-
струкција и

- изведба на работите.
(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел 

се наменети за надомест на прифатливи трошоци за до-
полнителна физичка заштита на рибите која се врши во 
време на природен мрест на рибите утврден во риболов-
ната основа и донесеното решение за забрана на рибо-
лов по одделни риболовни води за периодот од 1 ноем-
ври 2017 година до 30 Септември 2018 година. 

(8) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел ќе 
се користат за надомест на направени трошоци и тоа за:

- услуги од трети лица (рибочувари) за физичка заш-
тита на рибите во висина од не повеќе од просечна ме-
сечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице;

- набавено гориво за пловни објекти во сопственост 
на концесионерот или даден на користење на концесио-
нерот; 

- набавено гориво за возила во сопственост или да-
дени на користење на концесионерот и

- изнајмување на пловни објекти од трети лица.
(9) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел 

по корисник во зависност од условите на теренот и го-
лемината на риболовната вода, не треба да го надминат 
износот од:

- 30. 000,00 денари - за заштита на риболовните ре-
вири и рекреативни зони;

- 150.000,00 денари – за заштита на риболовни зони и
- 400.000,00 денари – за заштита на риболовни под-

рачја.
(10) Корисници на средствата од став (1)  потточки 

1.1., 1.2. и 1.4. од овој дел се субјекти – регистрирани реп-
роцентри за производство на репродуктивен и порибите-
лен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибува-
ат риболовни води со определени видови риби. 

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 
1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на 
нови и реконструкција и адаптација на постоечки рибо-
ловни пунктови се единиците  на локални самоуправи 
за реализирање на предвидениот предмет на работа или 
услуга (субјекти кои се избрани како најповолни пону-
дувачи за реализирање на предвидената активност), а 
корисници на средствата за надомест за услуга за ко-
ристење на постоечки пунктови се концесионерите на 
рибите.

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 
1.5. од овој дел се единиците  на локална самоуправа 
или концесионерите на риби за вршење стопански рибо-
лов на Дојранското езеро.

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 
1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од рибо-
ловните води. Еден концесионер може да користи сред-
ства само за еден одреден период на природен мрест и 
забрана за риболов.

III
(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма на-

менети за финансиска поддршка во аквакултурата во 
вкупен износ 49.000.000,00 денари ќе се користат за:

(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
за инвестиции во аквакултурата се наменети за:

- изградба на нови капацитети за аквакултура,
- проширување, реконструкција, адаптација и модер-

низација на постојните капацитети за аквакултура;
- изградба на нови капацитети за преработка на ри-

бите и
-  набавка на опрема за доработка, преработка, скла-

дирање и пакување на рибите.
(3) Средствата од став (1)  потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции за изградба на нови капацитети за аква-
култура, како и за проширување, реконструкција, адап-
тација и модернизација на постојните капацитети за ак-
вакултура можат да бидат наменети за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект за обновување и/или подигнување нови капаци-
тети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната при-
фатлива вредност на проектот за услуги за изработка 
на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за кон-
струкција наменети за обновување и/или подигнување 
нови капацитети за аквакултура (базени, кади) матични 
базени, одгледувалишта и гоилишта;

- набавка на градежни материјали и елементи за кон-
струкција наменети за мрестилиште (инкубациска 
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за 
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и леж-
ници);

- набавка на кафези за кафезно одгледување на 
риба; 

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за 
кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување;

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 
на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници;
- набавка на опрема за складирање на риба во свежа 

состојба односно опрема за замрзнување на рибите оп-
ремено со систем за испуштање на jаглерод диоксид 
или течен азот или фрижидери;

- набавка на ледомати;
- набавка на опрема за прочистување на влезни или 

испусни води (пумпи, филтри и цевки);
- набавка на опрема за транспорт на свежа риба;
- набавка на опрема за автоматско или полу автомат-

ско сортирање на риба;
- апарати за додавање на течен  кислород во водата; 
- товарно возило со  кабина со минимум три места 

за седење, отворен товарен простор на четири тркала, 
носивост најмалку 1000 kg и сила на моторот  до 105 
kw;

- товарно моторно возило за транспорт на жива ри-
ба со носивост до 10 000 kg;

- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на 
кислород во гасна состојба или течен кислород - распр-
скувачи, манометри, челични боци за складирање на 
кислородот или (специјализирано комплетно опремено 
возило за транспорт на жива риба); 
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- специјализирани товарни возила опремени со сис-
тем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и 
носивост до 1500 kg;

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 
6 m  и ширина до 2.5 m, со јачина мотор до 9 киловати;

- набавка на опрема за пратење на хемиските каракте-
ристики на водата (присуство на растворен кислород, јаг-
лероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, pH и др.);

- набавка на агрегат за струја до 50 kw и
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на еле-

менти за конструкција и опрема, вклучително  и софтвер.
(4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции за изградба на нови капацитети за прера-
ботка на рибите можат да бидат наменети  за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 
проект за подигнување нови преработувачки капаците-
ти не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност 
на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за кон-
струкција и

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на 
елементи за конструкција.

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
за набавка на опрема за доработка, преработка, склади-
рање и пакување на риба можат да бидат наменети за:

- прием и чистење на рибата,
- обескостување и филетирање,
- димење (топло и/или ладно) на рибата, 
- пакување и вакумирање на риба,
- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и 

готовиот производ и
- оперативни трошоци за инсталирање на опрема 

вклучително  и софтвер.
(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски 

средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) 
потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине изно-
сот од 3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции 
од 7.000.000,00 денари назависно од вкупната вредност 
на инвестицијата.

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 
кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на ре-
ализирани инвестиции можат да се зголемат во следни-
ве случаи:

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за ин-
вестиции поднесени од носител на земјоделско стопан-
ство од 18 години старост до 40 години старост на де-
нот на поднесување на инвестицијата или жена носи-
тел на земјоделско стопанство,

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за ин-
вестиции поднесени од носител на земјоделско стопан-
ство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрач-
је и

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за ин-
вестиции поднесени од носител на земјоделско стопан-
ство од 18 години старост на денот на поднесување или 
жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа 
во ридско-планинско рурално подрачје.

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел 
се наменети за набавка на порибителен материјал за на-
садување на рибниците во периодот од 1 февруари до 
30 септември 2018 година. 

(9) Висината на вредноста на поддршката од став 
(1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен или соп-
ствен подмладок изнесува 40% од просечната пазарна 
цена на подмладокот утврдeна од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство (во поната-
мошниот текст Министерството) на предлог на овласте-
ните установи од областа на рибарството без разлика 
на набавната (фактурната) вредност на подмладокот.

(10) Вкупната вредност на исплатени средства за 
финансиска поддршка од став (1) потточка  2.2. од овој 
дел по поединечен корисник на годишно ниво не може 
да го надмине утврдениот износ од 300.000,00 денари 
назависно од вкупната вредност на набавениот (соп-
ствениот) подмладок.

(11) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел 
се наменети за  произведена риба, која е продадена во 
периодот од 1 ноември 2017 година до 31 октомври  
2018 година. 

(12) Висината на вредноста на поддршката по килог-
рам произведена и продадена риба ќе изнесува 20,00 де-
нари по килограм.

 (13) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој 
дел се исплаќаат скалесто и тоа: 

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник до 25.000 kg - 100 %  од 20,00 денaри,

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник од 25.000 до 50.000 kg - 75 %  од 20,00 денaри,

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник од 50.000 до 100.000 kg -  50 %  од 20,00 денaри и 

- за килограм произведена и продадена риба во риб-
ник над 100.000 kg - 25 % од 20,00 денaри.  

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.1. од овој дел, наменети за изградба на нови капаците-
ти за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за 
дејност аквакултура и кои поседуваат или користат нед-
вижен имот на кој планираат да изградат капацитет за 
аквакултура, или поседуваат дозвола за користење на 
вода за поставување на кафези во зоните предвидени за 
аквакултура. 

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.1. од овој дел наменети за проширување, реконструк-
ција, адаптација и модернизација на постојните капаци-
тети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за 
дејност аквакултура и се запишани во регистарот на од-
гледувачи на риби што се води во Министерството.

(16) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.1. од овој дел наменети за изградба на нови капаците-
ти за преработка на рибите се микро, мали и средни 
претпријатија кои се регистрирани за дејност аквакул-
тура и поседуваат или користат недвижен имот на кој 
планираат да изградат преработувачки капацитет.

(17) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.1. од овој дел наменети за набавка на опрема за дора-
ботка, преработка, складирање и пакување на рибите се 
микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат 
или користат објект наменет за преработка на риби.

(18) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.2. од овој дел  се субјекти кои поседуваат дозвола за 
производство на порибителен материјал од рибник на-
менет за промет кои немаат увезено порибителен мате-
ријал и жива риба во периодот декември 2017 - декем-
ври 2018 година од видот риба за која поседуваат дозво-
ла за производство на порибителен материјал за соп-
ствено насадување на рибникот како и субјекти запиша-
ни во Регистарот на одгледувачи на риби што се води 
во Министерството кои имаат купено подмладок од 
субјекти кои поседуваат дозвола за производство на по-
рибителен материјал од рибник наменет за промет и 
кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба 
во периодот декември 2017 - декември 2018 година.

(19) Корисници на средствата од став (1) потточка 
2.3. од овој дел се  субјекти запишани во Регистарот на 
одгледувачи на риби што се води во Министерството и  
немаат увезено порибителен материјал и жива риба во 
периодот декември 2017 - декември 2018 година од ви-
дот риба за која ја бараат финансиската поддршка. 



10 јануари 2018 Бр. 4 - Стр. 15

IV
(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-

менети за техничка помош во износ 500.000, 00 денари, 
ќе се користат за активности за размена на информа-
ции и зголемување на соработката во областа на рибар-
ството и аквакултурата, како и за информации на корис-
ниците на средствата во врска со реализација мерките 
од оваа програма.

(2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е 
Министерството за надомест на трошоци за спроведува-
ње на активностите поврзани со размена на информа-
ции и зголемување на соработката во областа на рибар-
ството и аквакултурата, како и за информација на ко-
рисниците во врска со реализација мерките од оваа 
програма.

V
(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 

износ од  2.000.000,00 денари за развојни, истражувачки 
и апликативни пилот проекти особено  се наменети за:

- зголемување на производството на риба,
- заштита на рибите и животната средина,
- развој на риболовниот туризам и
- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и 

производи од риби.
(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти 

од став (1) од овој дел по поединечен корисник не мо-
же да го надмине износот од 400.000,00 денари назавис-
но од вкупниот износ на проектот.  

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој 
дел се овластени институции од областа на рибар-
ството, научни и/или образовни установи од областа на 
рибарството, рибарски и риболовни здруженија, органи-
зации на производителите, концесионерите на рибите и 
вршителите на аквакултура. 

(4) Доколку истражувачките и апликативните пилот 
проекти од став (1) од овој дел ги реализират рибарски 
и риболовни здруженија и организации на производи-
тели, концесионерите на рибите и вршителите на аква-
култура,  задолжително содржат соодветна научна вери-
фикација.

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од 
средствата од став (1) на овој дел задолжително се пуб-
ликуваат во технички извештаи достапни за јавноста.

VI
(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма на-

менети за Развој на нови пазари и промотивни кампа-
њи во износ од 500.000,00 денари ќе се користат за 
спроведување на национални и/или меѓународни про-
мотивни кампањи за производи од рибарство и аквакул-
тура преку oрганизација и/или учество на национални 
и меѓународни манифестации и саеми, како и за учес-
тво на меѓународни натпревари.

(2) Корисници на средствата од ставот (1) на овој 
дел се рибарски и риболовни здруженија, овластени ус-
танови од областа на рибарството и други научни 
и/или образовни установи и организации на произведи-
тели запишани во Регистарот на организации на произ-
ведители кој се води во Министерството за реализација 
на активности. 

VII
(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се 

наменети за исплата на пренесени обврски од Програ-
мите за финансиска поддршка во рибарството и аква-
културата од претходните години во износ од 
25.000.000,00 денари.

VIII
(1) Барањата за склучување на договори за порибу-

вање на риболовни подрачја и за порибување на води 
без концесионер и риболовни зони од дел II потточки 
1.1. и 1.2. од оваа програма се доставуваат до Минис-
терството најдоцна до 30.4.2018 година. Кон барањето 
за склучување договор од дел II потточка 1.1. од оваа 
програма се доставува и Програмата за изведување веш-
тачки мрест и порибување од дел II  став (2) од оваа 
програма. 

(2) Барањата за користење средства од дел II потточ-
ки 1.1.  и 1.2., дел V став (1) и дел VI став (1) од оваа 
програма се поднесуваат до Министерството најдоцна 
до 10.12.2018 година.

(3) Барањата за користење на средства од дел II пот-
точки 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., и дел III став (1) од оваа прог-
рама се поднесуваат до Агенцијата врз основа на роко-
ви утврдени во објавен јавен повик.

IX
(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточ-

ка 1.1. од оваа програма се врши по фази по доставено 
известување од Министерството до Агенцијата на бара-
ње поднесено од регистрираниот репроцентар. Фазите 
се утврдени во Договор за изведување вештачки мрест 
и порибување кој Министерството го склучува со регис-
триран репроцентар. Средствата предвидени за првата 
фаза не треба да надминат 60% од вкупните средства и 
се исплаќаат авансно со потпишување на Договорот за 
изведување вештачки мрест и порибување, кој минис-
терството го доставува до Агенцијата во прилог на из-
вестувањето. Средствата предвидени за втората фаза се 
исплаќаат по нејзина реализација. Во прилог на барање-
то за исплата на втората фаза регистрираниот репроцен-
тар доставува  извештај за реализација и изјава за на-
менско искористување на средствата од првата и втора-
та фаза, записник од државниот инспектор за земјодел-
ство, Сертификат за здравствена состојба на живот-
ните, издаден од ветеринарното друштво и записник за 
извршена контрола на подмладокот пред порибување 
од официјален ветерина. Известувањето за реализација 
на втората фаза Министерството го доставува до 
Агенцијата со потребните документи од доставеното ба-
рање.

(2) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. 
од оваа програма се врши по извршено порибување. 
Министерството склучува договор за обезбедување на 
порибителен материјал и изведување на порибување со 
регистриран репроцентар. За исплата на средствата Ми-
нистерството доставува известување до Агенцијата во 
чиј прилог е извештај за реализација на порибувањето 
и записник од Државниот инспекторат за земјоделство, 
Сертификат за здравствена состојба на животните, изда-
ден од ветеринарното друштво и записник за извршена 
контрола на подмладокот пред порибување од официја-
лен ветеринар кои регистрираниот репроцентар ги дос-
тавува до Министерството во прилог на барањето за ис-
плата. 

(3) Исплатата на средствата од дел II потточки 1.3., 
1.4., и 1.5. и дел III потточка 2.1. од оваа програма се ре-
ализира врз основа на одобрени барања за исплата по 
објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го обја-
вува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на 
објавувањето на оваа програма.

(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточ-
ка 1.6. и  дел III точка 2 потточки 2.2. и 2.3. од оваа 
програма се врши врз основа на доставено барање со 
потребна документација по објавен јавен повик од 
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Агенцијата. Во јавниот повик Агенцијата го утврдува 
рокот за поднесување на барањата и ја утврдува и обја-
вува потребната документација која се приложува кон 
барањата за користење на средствата. Агенцијата го об-
јавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на 
објавувањето на оваа програма. 

(5) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточ-
ка 1.6 од оваа програма се врши по одобрени барања за 
исплата и тоа:

- за вршење дополнителна физичка заштита на риби-
те во период од 1 ноември 2017 до 20 март 2018 година 
и

- за вршење дополнителна физичка заштита на риби-
те во период од 1 април до 15 јули 2018 година.

(6) Исплатата на средствата од дел III точка 2 пот-
точка 2.2.  од оваа програма за насадување на рибници-
те со подмладок се врши по одобрени барања за испла-
та и тоа:

- за насадување на рибниците во периодот од 1 фев-
руари до 31 мај и

- за насадување на рибниците во периодот од 1 јули 
до 30 септември.

(7) Исплатата на средствата од дел III точка 2 пот-
точка 2.3. од оваа програма се врши по одобрени бара-
ња за исплата за произведена риба која е продадена во 
периодот од 1 ноември 2017 година до 31 октомври 
2018 година.

(8) Исплатата на средствата од дел IV од оваа прог-
рама се врши врз основа на известување за исплата за 
реализирање на активности од Министерството, кое се 
доставува до Агенцијата најдоцна до 20 декември 2018 
година. 

(9) Исплатата на средствата од дел V и дел VI од 
оваа програма се врши врз основа на известување за ис-
плата по предходно спроведен јавен повик од Минис-
терството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 
20 декември 2018 година. 

(10) Висината на финансиската поддршка по корис-
ник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2. и дел V од оваа 
програма се определува во зависност од планираната 
количина порибителен материјал наменет за порибува-
ње и во зависност од техничките потреби за реализаци-
ја на пилот проектот.

(11) За барањата за користење на средства кои се 
поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови ут-
врдени во објавен јавен повик, контролите на лице мес-
то ги врши Агенцијата.

X
Исплата на средствата од оваа програма по корисни-

ци ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро смет-
ки на барателите најдоцна до 30 јуни  2018 година.

ХI
Средствата предвидени со оваа програма се непов-

ратни.

ХII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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