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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për shoqëri tregtare.

231.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
________

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

232.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за трговските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.
Бр. 08-265/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), во
членот 197 по ставот (7) се додава нов став (8), кој
гласи:
„(8) Ставот (7) на овој член, не се применува на
содружниците со статус орган на државна управа и
фондови основани од државата, кои стекнале удели во
друштвото врз основа на закон.“
Член 2
Се овластува Законодавно-правната Комисија при
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHOQËRI
TREGTARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqëri tregtare ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 dhe 88/15)
në nenin 197 pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si
vijon:
“(8) Paragrafi (7) i këtij neni, nuk zbatohet për
bashkëpronarët me status organ i administratës shtetërore
dhe fonde të themeluara nga shteti, të cilat kanë fituar
pjesëmarrje në shoqërinë në bazë të ligjit.“

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.
Бр. 08-268/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13, 137/13,
41/14 и 44/15), во членот 3 точката 21. се менува и
гласи:
„„Приходи (ројалти)” е надоместок кој го добива
Фондот за иновации и технолошки развој по основ на
реализација на проекти за иновации или трансфер на
технологии, а чиј развој го финансирал Фондот за иновации и технолошки развој, во согласност со договор
за финансирање.“
Член 2
Насловот пред членот 6 се менува и гласи:
„Комитет за иновации и претприемништво“.
Член 3
Во членот 6 став 1 зборовите: „претприемчивост и
иновации за следење на развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите“, се заменуваат со зборовите: „иновации и претприемништво“.
Член 4
Во членот 8 став 1 зборовите: „Секторот за иновации, конкурентност и претприемчивост за следење на
развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите (во натамошниот текст: Секторот)“ се заменуваат со
зборовите: „Одделението за иновации и претприемништво (во натамошниот текст: Одделението).“
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Член 5
Во членот 10 став 1 се менува и гласи:
„Деловно-технолошки инкубатор е субјект за давање на инфраструктурна поддршка на иновациска дејност кој обезбедува поддршка на работењето на претпријатијата и кој го забрзува успешниот развој на
старт-ап претпријатијата преку обезбедување на претприемачите со низа на потребни ресурси и услуги.
Овие услуги се најчесто развиени од страна на менаџментот на инкубаторот и се нудат во рамки на самиот
инкубатор и преку неговата мрежа на контакти. Деловно-технолошкиот инкубатор дава услуги на физички лица или старт-ап претпријатија и го покрива периодот од креирање на идеја, почеток со работа на претпријатието и најмногу првите три години од неговиот
развој.“
Член 6
Во членот 11 став 1 се менува и гласи:
„Деловно-технолошки акцелератор е субјект за давање на инфраструктурна поддршка на иновациска дејност кој го забрзува успешниот раст на старт-ап претпријатијата во нивната рана фаза на развој преку обезбедување на претприемачите со низа на потребни ресурси и услуги, а пред се преку инвестирање и стекнување на сопственост во истите, со цел раст на старт-ап
претпријатијата на национално или глобално ниво.“
Во ставот 2 зборовите: „односно од почетокот на
разработка на деловната идеја до денот на основањето
и почетното дејствување на старт-ап претпријатието“
се бришат.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член периодот на
нудење на услугите на деловно-технолошкиот акцелератор може да биде и подолг од шест месеци во случај
на инвестирање во старт-ап претпријатие.“
Член 7
Членот 20 се менува и гласи:
„За средствата кои се доделуваат врз основа на овој
закон се применуваат одредбите од прописите од областа за контрола на државна помош.“
Член 8
Во членот 23 став 1 алинеја 3 зборовите: „идентификациски податоци за субјектот/тите на кои им се
одобрени средства, програмите, проектите и другите
активности во областа на иновациската дејност кои
Фондот ги финансира, како и потребните и достапните
финансиски средства за нивна реализација,“ се бришат.
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- основа Фонд за еквити и мезанин инвестиции,“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Заради подигнување на јавната свест за значењето
на иновациската дејност во Република Македонија,
промовирање на инструментите за поддршка, како и
зајакнување на односите со јавноста, Фондот може да
организира канцеларии.“
Член 9
Во членот 24 алинеја 1 се менува и гласи:
„доделување на финансиски средства за иновациски проекти за раст на новоосновани трговски друштва,
старт-ап и спин-оф претпријатија,“.
По алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5,
кои гласат:
„-доделување на кофинансирани грантови за трансфер на технологии со цел поголема конкурентност на
микро, мали и средни претпријатија,
- поттикнување на воспоставување или раст на деловно-технолошки акцелератори преку доделување на
кофинансирани грантови,
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- доделување на техничка помош за микро, мали и
средни претпријатија,“.
Во алинејата 3 која станува алинеја 6 зборовите:
„гаранции за инвеститорите „се заменуваат со зборовите: „преку шеми за коинвестирање со инвеститори и
инвестициски фондови“.
Алинејата 4 која станува алинеја 7 се менува и
гласи:
„- инвестирање на средства со цел поддршка на постојни и формирање на нови приватни фондови со
проспект или стратегија за инвестирање во претпријатија кои се во согласност со предметот на работа и надлежностите на Фондот.“
Член 10
Во членот 25 став 1 алинеја 5 по зборот „акцелератори“ се додаваат зборовите: „и инкубатори“.
Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со запирка.
Во алинејата 6 запирката на крајот на реченицата се
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 7,
која гласи:
„- шеми за коинвестирање со инвеститори и инвестициски фондови.“
Ставот 2 се менува и гласи:
„Фондот доделува средства преку објавен јавен
конкурс, а врз основа на следниве критериуми:
1. За инструментите: Кофинансирани грантови за
новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф,
Кофинансирани грантови и условни заеми за комерцијализација на иновации и техничка помош:
- степен на иновативност,
- квалитет на проектот,
- капацитет на проектниот тим,
- потенцијал на пазарот и
- влијание.
2. За инструментот Кофинансирани грантови за
трансфер на технологии:
- соработка,
- технолошко подобрување,
- квалитет на проектот,
- капацитет на проектниот тим,
- потенцијал на пазарот,
- влијание и
- процедури за обезбедување на квалитет, стандардизација и сертификација.
3. За инструментите Кофинансирани грантови за
основање, работа и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори и инкубатори и мезанин и еквити инвестиции:
- профил на менаџерскиот тим и на човечките ресурси,
- квалитет на проектот,
- институциски капацитети и одржливост,
- финансиски параметри и
- релевантност на буџетот.“
Во ставот 3 бројот „9“ се заменува со бројот „17“.
Во ставот 4 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.
Во ставот 7 зборовите: „видот на постапката“ и зборовите: „и неговата сложеност, како и потребното време за прибирање на податоци и изработка на евалуацијата и мислењето“ се бришат.
Во ставот 9 по зборот „образование“ се додава
сврзникот „и“, а зборовите: „и неформално образование“ се бришат.
Во ставот 12 алинеите 3 и 4 се бришат.
Во ставот 16 зборовите: „за кое има поднесено барање и ги исполнува условите од став 12 на овој член“
се бришат.
Ставот 18 се брише.
Ставот 19 станува став 18.
Ставот 20 кој станува став 19 се менува и гласи:

15 јануари 2016

„Поблиските критериуми за доделување на средства од ставот 2 на овој член и начинот за доделување
на средства, содржината на јавниот конкурс за доделување на средства, начинот на евалуација на поднесените пријави, начинот на промоција и други процедури
поврзани со доделување на средства од инструментите
на Фондот ги пропишува Фондот, по претходна согласност на Владата.“
Ставот 21 станува став 20.
Член 11
По членот 25 се додава нов наслов и нов член 25-а,
кои- гласат:
„Ревизија на спроведени проекти
Член 25-а
Фондот врши следење и евалуација на проектите за
кои има доделено средства, со цел за развој на претприемачко општество во Република Македонија.
При евалуација и одлучување за проектите од ставот 1 на овој член, Фондот може да ангажира стручни
лица за ревизија од Регистарот на стручни лица за ревизија од соодветната област од ставот 14 на овој член
да направат евалуација и дадат стручно мислење.
Стручното лице за ревизија е должно да го разгледа
материјалот, да изврши теренска посета кај корисникот
на средства од Фондот и да достави извештај и стручно
мислење во рок од 14 работни дена од денот на добивањето на поканата од Фондот.
Во прилог на своето мислење, стручното лице за
ревизија доставува изјава под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека мислењето е изработено стручно и совесно, во согласност со правилата на науката и струката, етичките норми и професионалните стандарди.
Стручните лица за ревизија имаат право на надоместок за направената евалуација и даденото стручно
мислење кој е на товар на Фондот во износ кој се утврдува со тарифник што го донесува Управниот одбор
на Фондот, а по претходна согласност од Владата на
Република Македонија.
Висината на надоместокот од ставот 5 на овој член
се утврдува според проценетата вредност на договорот.
Начинот на вклучување и работа на стручните лица
за ревизија во работата на Фондот и давањето на стручно мислење се уредува со правилник кој го донесува
Управниот одбор на Фондот.
Фондот воспоставува и води електронски Регистар
на стручни лица за ревизија кои му помагаат при евалуацијата и давањето на стручно мислење. Лични податоци на стручните лица за ревизија кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица за ревизија
се име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт телефон, електронска
адреса, област на специјализација, податоци за завршено образование, работно искуство. Рокот на чување на
личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење од Регистарот на стручни лица за ревизија.
За запишување во Регистарот на стручни лица за
ревизија Фондот објавува јавен повик во кој се утврдуваат областите на специјализација, условите за избор,
начинот на поднесување на пријавите, потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за избор и други елементи кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.
За да се запише во Регистарот на стручни лица, лицето треба да ги исполнува следниве услови:
- да има најмалку високо образование од соодветната област,
- да има познавање на англискиот јазик и
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- да има најмалку седум години работно искуство
во соодветната област за која е поднесено барањето.
Меѓународното искуство во областа на специјализација и искуството во спроведување на длабинска анализа ќе се смета за предност при запишувањето во Регистарот на стручни лица за ревизија.
Директорот на Фондот формира Комисија за избор
на стручни лица за ревизија и донесува одлука за избор
и запишување на стручни лица за ревизија во Регистарот.
Пред склучување на договорот со стручните лица
за ревизија и нивно запишување во Регистарот на
стручни лица за ревизија, Комисијата за избор на
стручни лица може да спроведе дополнителна проверка и интервјуа со пријавените кандидати.
Стручните лица за ревизија се запишуваат во Регистарот на стручни лица за ревизија по области на специјализација кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.
Едно лице може да биде запишано во Регистарот на
стручни лица во повеќе области на специјализација.
Фондот ќе го избрише лицето од Регистарот на
стручни лица за ревизија доколку:
- тоа само го побара,
- даде нестручно мислење, односно истото го изготви спротивно на правилата на науката и струката, професионалните стандарди и прописите за спречување
судир на интереси,
- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот од ставот 4 на овој член или
- поради смрт на лицето.
Начинот на водење на Регистарот на запишување и
бришење на стручните лица за ревизија се утврдува со
правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.
Лицата кои се запишани во Регистарот на стручни
лица не може да бидат запишани во Регистарот за
стручни лица за ревизија.“
Член 12
Во членот 26 алинеја 4 зборовите: „од комерцијализација на иновација“ се бришат.
Во алинејата 5 зборовите: „а стекнати со вложувања во развојот на иновациите, преку инструментот еквити и мезанин инвестиции,“ се бришат.
Член 13
Во членот 28 алинеја 2 се менува и гласи:
„утврдува периодична и годишна сметка и ревизорски извештај,“.
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- донесува финансиски план,“.
Член 14
Во членот 30 став 4 се менува и гласи:
„Три члена на Управниот одбор се именуваат за период од две години, а четири члена се именуваат за период од три години,со цел да се задржи котинуитетот
на работа на Управниот одбор. Времетраењето на мандатот на секој од членовите на Управниот одбор го определува Владата во актот за именување.“
Ставот 6 се менува и гласи:
„Управниот одбор ги врши следниве работи:
- ја следи реализацијата на програмите на Фондот,
- го следи редовното работење на Фондот,
- донесува Статут на Фондот,
- ги донесува краткорочната и среднорочната програма за работа, финансискиот план и годишниот извештај за работењето на Фондот кои ги поднесува на
согласност до Владата,
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- ја одобрува годишната сметка и ревизорскиот извештај на Фондот,
- го усвојува извештајот на директорот за реализација на програмата на Фондот,
- разгледува прашања, извештаи, информации и
други материјали во врска со состојбите и проблемите
од инвестициска дејност,
- учествува во утврдување на развојот на иновациската дејност и работата на Комитетот за иновации и
претприемништво,
- му дава согласност на директорот за уредување на
организацискиот систем на внатрешната контрола,
- избира овластен ревизор,
- одлучува за организирање на канцеларии на Фондот, нивниот број, локации и престанок, по предлог на
директорот на Фондот,
- му дава согласност на директорот да ги утврди општите услови на работење,
- распишува јавен оглас за избор на директор на
Фондот,
- дава претходно мислење за избори разрешување
на директорот на Фондот и
- одлучува и за други прашања согласно со овој закон и Статутот на Фондот.“
Член 15
Во членот 31 став 4 се менува и гласи:
„Два члена на Комитетот се именуваат за период од
две години, три члена на Комитетот се именуваат за
период од три години, со цел да се задржи котинуитетот на работа на Комитетот. Времетраењето на мандатот на секој од членовите на Комитетот го определува
Владата.“
Во ставот 5 зборовите: „два состанока“ се заменуваат со зборовите: „еден состанок“.
Во ставот 6 зборовите: „за работата во“ се заменуваат со зборовите: „по евалуација на предлог проекти,
подготовка и учество на седници на“, зборовите: „врз
основа на присуството на седниците на Комитетот“ се
бришат и зборовите: „аеродромот во државата“ се заменуваат со зборот „аеродром“.
Во ставот 9 зборовите: „еден месец“ се заменуваат
со зборовите: „90 дена“.
По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Членовите на Комитетот донесуваат конечна одлука за финансирање по пат на гласање. Конечната одлука за финансирање се носи со мнозинство гласови од
вкупниот број на членови на Комитетот.“
Ставовите 10 и 11 стануваат ставови 11 и 12.
Член 16
Во членот 32 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот 1
на овој член не може да биде пократок од 30 дена од
денот на објавувањето во дневните весници.“
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.
Член 17
Во членот 33 став 1 по зборовите: „оглас за“ се додаваат зборовите: „избор на“.
Член 18
Во членот 34 став 1 се менува и гласи:
„Директорот на Фондот во рамките на своите права
и обврски утврдени со овој закон:
- раководи со Фондот и го претставува и застапува
Фондот пред трети лица,
- се грижи за реализацијата на програмите на Фондот,
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- се грижи за редовното работење на Фондот,
- ги предлага основите на годишната и среднорочната програмата за работа и презема мерки за нивно
спроведување,
- предлага до Управниот одбор општи акти за организација, систематизација и други општи акти поврзани со работата на Фондот,
- предлага до Управниот одбор организирање на
канцеларии на Фондот, нивниот број, локации и престанок,
- предлага друштво за ревизија до Управниот одбор
врз основа на спроведена јавна набавка,
- доставува извештај за реализација на програмата
на Фондот за изминатата година до Управниот одбор,
- доставува извештај за работата на Фондот за изминатата година до Управниот одбор,
- доставува предлог финансиски план за годината
која следи и Годишна програма до Управниот одбор,
- доставува предлог за уредување на организацискиот систем на внатрешна контрола до Управниот одбор,
- организира и обезбедува законито и ефикасно извршување на работите од делокругот на Фондот и е одговорен за законитоста во работата на Фондот,
- поднесува на Управниот одбор извештаи и анализи за прашања од делокругот на Фондот и дава предлози за решавање на прашања за кои одлучува Управниот
одбор,
- се грижи за извршување на донесените одлуки,
насоки и заклучоци на Управниот одбор на Фондот,
- ја организира и координира работата на вработените во Фондот и одлучува за остварување на нивните
права и обврски од работен однос, согласно со законите и другите прописи од работните односи и колективните договори,
- основа комисии и други работни тела за прашања
од негова надлежност,
- учествува во работата на Комитетот за иновации и
претприемништво без право на глас и
- врши и други работи кои со закон, статутот и другите општи акти кои се во негова надлежност.“
Член 19
Во членот 37 по ставот 2 се додаваaт два нови става
3 и 4, кои гласат:
„Средствата за плата, додатоци на плата и другите
надоместоци на вработените во Фондот се утврдени со
годишниот финансиски план на Фондот и истите мора
да се во висина приближна со платите во финансискиот сектор во Република Македонија.
“Начинот на утврдување на основната плата и на
додатоците на плата на вработените во Фондот и вредноста на бодот на основната плата ја уредува Управниот одбор на Фондот по претходна согласност на Владата.“
Член 20
Во членот 44 став 2 се менува и гласи:
„Инвестирањето на средствата од страна на Фондот
е во форма на вложување на капитал во постоечки
приватен фонд или за формирање на приватен фонд, но
не повеќе од една третина од вкупната големина на
приватниот фонд.
Член 21
Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе
се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
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Член 22
Стручните лица за ревизија утврдени во членот 25-а
од овој закон ќе вршат евалуација на проектите доделени согласно со Законот за иновациска дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13,
137/13, 41/14 и 44/15).
Член 23
Започнатите постапки за доделување на средства за
инструментите за поддршка до денот на влегувањето
во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите
од овој закон.
Член 24
Со денот на влегување во сила на овој закон Комитетот за претприемчивост и иновации за следење на
развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите продолжува да работи како Комитет за иновации и
претприемништво.
Член 25
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за иновациската дејност.
Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите на членот 19 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 септември 2016 година.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIMTARI INOVATIVE
Neni 1
Në Ligjin për veprimtari inovative (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 79/13, 137/13, 41/14
dhe 44/15), në nenin 3 pika 21 ndryshohet si vijon:
““Të hyra (rojallti)” është kompensim të cilin e merr
Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik në bazë të
realizimit të projekteve për inovacione ose transfer të
teknologjive, kurse zhvillimin e të cilave e ka financuar
Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik, në pajtim
me marrëveshje për financim.”
Neni 2
Titulli para nenit 6 ndryshohet si vijon:
“Komiteti për inovacione dhe sipërmarrësi"
Neni 3
Në nenin 6 në paragrafin 1 fjalët: “sipërmarrësi dhe
inovacione për përcjellje të zhvillimit dhe eksploatimit
komercial të inovacioneve", zëvendësohen me fjalët:
“inovacione dhe sipërmarrësi”.
Neni 4
Në nenin 8 në paragrafin 1 fjalët: “Sektori për
inovacione, konkurrencë dhe sipërmarrësi për përcjelljen e
zhvillimit dhe eksploatimit komercial të inovacioneve (në
tekstin e mëtejmë: Sektori)” zëvendësohen me fjalët:
“Seksioni për inovacione dhe sipërmarrësi (në tekstin e
mëtejmë: Seksioni).”
Neni 5
Në nenin 10 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Inkubator teknologjiko-afarist është subjekt për dhënie
të përkrahjes për veprimtarinë inovative që siguron
mbështetjen e punës së ndërmarrjeve dhe që përshpejton
zhvillimin e suksesshëm të start-ap ndërmarrjeve nëpërmjet
sigurimit të sipërmarrësve me një varg të resurseve të
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nevojshme dhe shërbimeve. Këto shërbime më së shpeshti
janë të zhvilluara nga ana e menaxhmentit të inkubatorit
dhe ofrohen në suaza të vetë inkubatorit dhe nëpërmjet
rrjetit të tij të kontakteve. Inkubatori teknologjiko-afarist
jep shërbime për personat fizikë ose start ap ndërmarrjeve
dhe e mbulon periudhën prej krijimit të idesë, fillimit me
punë të ndërmarrjes dhe më së shumti tre vitet e para nga
zhvillimi i saj. “
Neni 6
Në nenin 11 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Akseleratori teknologjiko-afarist është subjekt për
dhënien e mbështetjes infrastrukturore të veprimtarisë
inovative që e përshpejton rritjen e suksesshme të start-ap
ndërmarrjeve në fazën e tyre të hershme të zhvillimit
nëpërmjet sigurimit të sipërmarrësve me varg të resurseve
të nevojshme dhe shërbimeve, kurse para se gjithash
nëpërmjet investimeve dhe fitimit të pronësisë në të njëjtat,
me qëllim të rritjes së start-ap ndërmarrjeve në nivel
nacional ose global."
Në paragrafin 2 fjalët: “përkatësisht nga fillimi i
përpunimit të idesë afariste deri në ditën e themelimit dhe
veprimit fillestar të start-ap ndërmarrjes” shlyhen.
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
“Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni periudha e
ofrimit të shërbimeve të akseleratorit teknologjiko-afarist
mund të jetë edhe më gjatë se gjashtë muaj në rast të
investimit në start-ap ndërmarrje."
Neni 7
Neni 20 ndryshohet si vijon:
“Për mjetet të cilat akordohen në bazë të këtij ligji
aplikohen dispozitat nga sfera për kontroll të ndihmës
shtetërore.”
Neni 8
Në nenin 23 paragrafi 1 në alinenë 3 fjalët: “të dhëna
identifikuese për subjektin/tet të cilëve u janë aprovuar
mjete, programet, projektet dhe aktivitetet tjera në fushën e
veprimtarisë inovative të cilat Fondi i financon, si dhe
mjetet e nevojshme dhe të arritshme financiare për
realizimin e tyre," shlyhen.
Pas alinesë 4 shtohet aline e re 5, si vijon:
“-themelon Fond për ekuiti dhe mezanin investime,”
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
“Për shkak të ngritjes së vetëdijes publike për rëndësinë
e veprimtarisë inovative në Republikën e Maqedonisë,
promovim të instrumenteve për përkrahje, si dhe përforcim
të marrëdhënieve me publikun, Fondi mund të organizon
zyra.”
Neni 9
Në nenin 24 alineja 1 ndryshohet si vijon:
“ndarje të mjeteve financiare për projekte inovative për
rritje të shoqërive të sapothemeluara tregtare, start ap dhe
spin of ndërmarrjeve,”.
Pas alinesë 2 shtohen tri aline të reja 3, 4 dhe 5, si
vijojnë:
“-ndarje të granteve të kofinancuara për transfer të
teknologjive me qëllim të konkurrencës më të madhe të
ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme,
- stimulim të vendosjes ose rritjes së akseleratorëve
teknologjiko-afaristë nëpërmjet ndarjes së granteve të
kofinancuara,
- ndarje të ndihmës teknike për ndërmarrje mikro, të
vogla dhe të mesme,”
Në alinenë 3 që bëhet aline 6 fjalët: “garanci për
investitorët" zëvendësohen me fjalët: “nëpërmjet skemave
për koinvestim me investitorër dhe fonde investuese".
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Alineja 4 që bëhet alineja 7 ndryshohet si vijon:
“-investim të mjeteve me qëllim të përkrahjes së
fondeve ekzistuese dhe formimin e fondeve të reja private
me prospekt ose strategji për investim në ndërmarrje të
cilat janë në pajtim me lëndën e punës dhe kompetencat e
Fondit."
Neni 10
Në nenin 25 paragrafi 1 në alinenë 5 pas fjalës
“akseleratorë” shtohen fjalët: “dhe inkubatorë”.
Në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.
Në alinenë 6 presja në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 7, si vijon:
“-skema për koinvestim me investitorë dhe fonde
investuese.”
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Fondi ndan mjete nëpërmjet konkursit publik të
shpallur, në bazë të kritereve në vijim:
1. Për instrumentet: Grante të kofinancuara për shoqëri
tregtare të sapothemeluara start ap dhe spin of, Grante të
kofinancuara dhe hua të kushtëzuara për komercializim të
inovacioneve dhe ndihmë teknike:
- shkallë e inovacionit,
- cilësi e projektit,
- kapacitet i ekipit të projektit,
- potencial i tregut dhe
- ndikim.
2. Për instrumentin Grante të kofinancuara për transfer
të teknologjive:
- bashkëpunim,
- përmirësim teknologjik,
- cilësi e projektit,
- kapacitet i ekipit të projektit,
- potencial i tregut,
- ndikim dhe
- procedura për sigurim të cilësisë, standardizim dhe
certifikim.
3. Për instrumentet Grante të kofinancuara për
themelim, punë dhe investime të akseleratorëve dhe
inkubatorëve teknologjiko-afaristë dhe Mezanin dhe ekuiti
investime:
- profil i ekipit menaxherial dhe të resurseve njerëzore,
- cilësi e projektit,
- kapacitete institucionale dhe qëndrueshmëri,
- parametra financiarë dhe
- relevancë e buxhetit.”
Në paragrafin 3 numri “9” zëvendësohet me numrin
“17”.
Në paragrafin 4 numri “3” zëvendësohet me numrin
“4”.
Në paragrafin 7 fjalët: “lloji i procedurës” dhe fjalët:
“dhe kompleksiteti i vet, si dhe koha e duhur për
grumbullimin e të dhënave dhe përpunimin e evaluimit dhe
mendimit" shlyhen.
Në paragrafin 9 pas fjalës “arsim" shtohet lidhëza
“dhe”, kurse fjalët: “dhe arsimim joformal" shlyhen.
Në paragrafin 12 alinetë 3 dhe 4 shlyhen.
Në paragrafin 16 “për çfarë ka parashtruar kërkesë dhe
i plotëson kushtet nga paragrafi (12) i këtij neni" shlyhen.
Paragrafi 18 shlyhet.
Paragrafi 19 bëhet paragrafi 18.
Paragrafi 20 që bëhet paragraf 19 ndryshohet si vijon:
“Kriteret më të përafërta për ndarjen e mjeteve nga
paragrafi 2 i këtij neni dhe mënyrën për ndarjen e mjeteve,
përmbajtjen e konkursit publik për ndarjen e mjeteve,
mënyrën e vlerësimit të fletëparaqitjeve të parashtruara,
mënyrën e promovimit dhe procedurat tjera në lidhje me
akordimin e mjeteve nga instrumentet e Fondit i përcakton
Fondi, me pëlqim paraprak të Qeverisë.”
Paragrafi (21) bëhet paragraf (20).
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Neni 11
Pas nenit 25 shtohet titull i ri dhe nen i ri 25-a, si në
vijim:
“Revizioni i projekteve të zbatuara
Neni 25-a
Fondi bën përcjelljen dhe evaluimin e projekteve për të
cilat ka ndarë mjete, me qëllim të zhvillimit të shoqërisë
sipërmarrëse në Republikën e Maqedonisë.
Gjatë evaluimit dhe vendosjes për projektet nga
paragrafi 1 i këtij neni, Fondi mund të angazhojë persona
profesionalë për revizion nga Regjistri i personave
profesionalë për revizion nga sfera përkatëse nga paragrafi
14 i këtij neni, të bëjnë vlerësim dhe të japin mendim
profesional.
Personi profesional për revizion është i obliguar ta
shqyrtojë materialin, të kryejë vizitë në terren te
shfrytëzuesi i mjeteve të Fondit dhe të parashtrojë raport
dhe mendim profesional në afat prej 14 ditëve të punës nga
dita e marrjes së ftesës nga Fondi.
Në shtojcë të mendimit të vet, personi profesional për
revizion parashtron deklaratë me përgjegjësi të plotë
morale, materiale dhe penale se mendimi është përpiluar në
mënyrë profesionale dhe të ndërgjegjshme, në pajtim me
rregullat e shkencës dhe profesionit, normave etike dhe
standardeve profesionale.
Personat profesionalë për revizion kanë të drejtë
kompensimi për vlerësimin dhe mendimin e dhënë
profesional që është në ngarkim të Fondit në shumë që
përcaktohet me listën tarifore të cilën e miraton Këshilli
drejtues i Fondit, kurse me pëlqim paraprak të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë.
Lartësia e kompensimit nga paragrafi 5 i këtij neni
përcaktohet sipas vlerës së përcaktuar të marrëveshjes.
Mënyra e përfshirjes dhe punës së personave
profesionalë për revizion në punën e Fondit dhe dhënia e
mendimit profesional rregullohet me rregullore të cilën e
miraton Këshilli drejtues i Fondit.
Fondi themelon dhe mban Regjistër elektronik të
personave profesionalë për revizion të cilët e ndihmojnë
gjatë evaluimit dhe dhënies së mendimit profesional. Të
dhëna personale të personave profesionalë për revizion të
cilat do të evidentohen në Regjistrin e personave
profesionalë për revizion janë: emri dhe mbiemri, data dhe
vendlindja, shtetësia, adresa e jetesës, telefoni për kontakt,
adresa elektronike, fusha e specializimit, të dhëna për
arsim të mbaruar, përvojë pune. Afati i ruajtjes së të
dhënave personale është tre vjet duke llogaritur nga dita e
njoftimit për shlyerje nga Regjistri i personave profesionalë
për revizion.
Për regjistrim në Regjistrin e personave profesionalë
për revizion Fondi shpall konkurs publik në të cilin
përcaktohen fushat e specializimit, kushtet për zgjedhje,
mënyra e parashtrimit të paraqitjeve, dokumentacioni i
duhur për konfirmimin se në tërësi plotësohen kushtet për
zgjedhje dhe elemente tjera të cilat i cakton Këshilli
drejtues i Fondit.
Për t’u regjistruar në Regjistrin e personave
profesionalë, personi duhet t’i plotësojë kushtet në vijim:
- të ketë së paku arsim të lartë nga sfera përkatëse,
- ta njohë gjuhën angleze dhe
- të ketë së paku shtatë vjet përvojë pune në sferën
përkatëse për të cilën është parashtruar kërkesa.
Përvoja ndërkombëtare në fushën e specializimit dhe
përvojës në zbatimin e analizës së thellë do të konsiderohet
si përparësi gjatë regjistrimit në Regjistrin e personave
profesionalë për revizion.
Drejtori i Fondit formon Komision për zgjedhjen e
personave profesionalë për revizion dhe miraton vendim
për zgjedhje dhe regjistrim të personave profesionalë në
Regjistrin.
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Para nënshkrimit të marrëveshjes me personat
profesionalë për revizion dhe regjistrimin e tyre në
Regjistrin e personave profesionalë për revizion,
Komisioni për zgjedhje të personave profesionalë mund të
zbatojë kontroll shtesë dhe intervista me kandidatët e
paraqitur.
Personat profesionalë për revizion regjistrohen në
Regjistrin e personave profesionalë për revizion sipas
fushave të specializimit të cilat i përcakton Këshilli
drejtues i Fondit.
Një person mund të jetë i regjistruar në Regjistrin e
personave profesionalë në më shumë sfera të specializimit.
Fondi do ta shlyejë personin nga Regjistri i personave
profesionalë për revizion nëse:
- vetë e kërkon këtë,
- jep mendim joprofesional, përkatësisht të njëjtin e
përpilon në kundërshtim me rregullat e shkencës dhe
profesionit, standardeve profesionale dhe rregullave për
parandalimin e konfliktit të interesave,
- personi nuk dërgon mendim për materialet e pranuara
në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni ose
- për shkak të vdekjes së personit.
Mënyra e mbajtjes së Regjistrit të regjistrimit dhe
shlyerjes së personave profesionalë për revizion
përcaktohet me rregullore të cilën e miraton Këshilli
drejtues i Fondit.
Personat të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e
personave profesionalë nuk mund të jenë të regjistruar në
Regjistrin për persona profesionalë për revizion.”
Neni 12
Në nenin 26 në alinenë 4 fjalët: “prej komercializimit të
inovacionit" shlyhen.
Në alinenë 5 fjalët: “kurse të fituara me investime në
zhvillimin e inovacioneve, nëpërmjet instrumentit ekuiti
dhe mezanin investimeve,“ shlyhen.
Neni 13
Në nenin 28 alineja 2 ndryshohet si vijon:
“-përcakton llogari periodike dhe vjetore dhe raport të
revizionit,”.
Pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon:
“-miraton plan financiar,”.
Neni 14
Në nenin 30 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Tre anëtarë të Këshillit drejtues emërohen për
periudhë prej dy viteve, kurse katë anëtarë emërohen për
periudhë prej tre viteve, me qëllim që të mbahet
vazhdimësia e punës së Këshillit drejtues. Kohëzgjatjen e
mandatit të secilit prej anëtarëve të Këshillit drejtues e
përcakton Qeveria në aktin për emërim.”
Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:
“Këshilli drejtues i kryen punët në vijim:
- e përcjell realizimin e programeve të Fondit,
- e përcjell punën e rregullt të fondit,
- miraton Statut të Fondit,
- e miraton programin afatshkurtër dhe afatmesëm për
punë, planin financiar dhe raportin vjetor për punën e
Fondit të cilat i parashtron me pëlqim të Qeverisë,
- e miraton llogarinë vjetore dhe raportin e revizionit të
Fondit,
- e miraton raportin e drejtorit për realizim të programit
të Fondit,
- shqyrton çështje, raporte, informata dhe materiale
tjera në lidhje me gjendjet dhe problemet nga veprimtaria
investuese,
- merr pjesë në përcaktimin e zhvillimit të veprimtarisë
inovative dhe punën e Komitetit për inovacione dhe
sipërmarrësi,
- i jep pëlqim drejtorit për rregullimin e sistemit
organizativ të kontrollit të brendshëm,
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- zgjedh revizor të autorizuar,
- vendos për organizim të zyrave të Fondit, numrin e
tyre, lokacionet dhe shuarjen, me propozim të drejtorit të
Fondit.
- i jep pëlqim drejtorit që t’i përcaktojë kushtet e
përgjithshme për punë,
-shpallje të konkursit publik për zgjedhje të drejtorit të
Fondit,
- jep mendim paraprak për zgjedhje dhe shkarkim të
drejtorit të Fondit dhe
- vendos edhe për çështje tjera në pajtim me këtë ligj
dhe Statutin e Fondit.”
Neni 15
Në nenin 31 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"Dy anëtarë të Komitetit emërohen për periudhë prej dy
viteve, tre anëtarë të Komitetit emërohen për periudhë prej
tre viteve, me qëllim që të mbahet kontinuiteti i punës së
Komitetit. Kohëzgjatjen e mandatit të secilit prej anëtarëve
të Komitetit e përcakton Qeveria.”
Në paragrafin 5 fjalët: “dy takime” zëvendësohen me
fjalët: “një takim”.
Në paragrafin 6 fjalët: "për punë në" zëvendësohen me
fjalët: "pas evaluimit të pilot projekteve, përgatitje dhe
pjesëmarrje në mbledhje të", fjalët: "në bazë të
pjesëmarrjes në mbledhjet e Komitetit" shlyhen dhe fjalët:
“aeroporti në shtet” zëvendësohen me fjalën “aeroport”.
Në paragrafin 9 fjalët: “një muaj” zëvendësohen me
fjalët: “90 ditë”.
Pas paragrafit 9 shtohet paragraf i ri 10, si vijon:
“Anëtarët e Komitetit miratojnë vendim përfundimtar
për financim nëpërmjet votimit. Vendimi përfundimtar për
financim miratohet me shumicë të votave të numrit të
përgjithshëm të anëtarëve të Komitetit."
Paragrafët 10 dhe11 bëhen paragrafë 11 dhe 12.
Neni 16
Në nenin 32 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si
vijon:
“Afati për paraqitjen në konkursin publik nga paragrafi
(1) i këtij neni nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë
nga dita e publikimit në gazetat ditore.”
Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafët 4, 5 dhe 6.
Neni 17
Në nenin 33 në paragrafin 1 pas fjalëve: “konkurs për"
shtohen fjalët: “zgjedhje të".
Neni 18
Në nenin 34 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Drejtori i Fondit në suazat e të drejtave dhe
obligimeve të veta të caktuara me këtë ligj:
- udhëheq me Fondin dhe e përfaqëson dhe prezanton
Fondin para personave të tretë,
- kujdeset për realizimin e programeve të Fondit,
- kujdeset për punën e rregullt të Fondit,
- i propozon bazat e programit vjetor dhe afatmesëm
për punë dhe ndërmerr masa për zbatimin e tyre,
- propozon te Këshilli drejtues akte të përgjithshme për
organizim, sistematizim dhe akte tjera të përgjithshme të
lidhura me punën e Fondit,
- propozon te Këshilli drejtues organizim të zyrave të
Fondit, numrin e tyre, lokacionet dhe shuarjen,
-propozon shoqëri për revizion te Këshili drejtues të
bazuar në furnizimin publik,
- parashtron raport për realizimin e programit të Fondit
për vitin e kaluar në Këshillin drejtues,
- parashtron raport për punën e Fondit për vitin e kaluar
në Këshillin drejtues,
- parashtron propozim-plan financiar për vitin që vijon
dhe Program vjetor te Këshilli Drejtues,
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- parashtron propozim për rregullim të sistemit
organizativ të kontrollit të brendshëm te Këshilli drejtues,
- organizon dhe siguron kryerje ligjore dhe efikase të
punëve nga fushëveprimi i Fondit dhe është përgjegjës për
ligjshmërinë në punën e Fondit,
- Këshillit drejtues i parashtron raporte dhe analiza për
çështje nga fushëveprimi i Fondit dhe jep propozime për
zgjidhjen e çështjeve për të cilat vendos Këshilli drejtues,
- kujdeset për zbatimin e vendimeve, udhëzimeve dhe
konkluzioneve të miratuara të Këshillit drejtues të Fondit,
- e organizon dhe koordinon punën e të punësuarve në
Fondin dhe vendos për realizimin e të drejtave dhe
obligimeve të tyre të marrëdhënies së punës, në pajtim me
ligjet dhe rregullat tjera të marrëdhënieve të punës dhe
marrëveshjeve kolektive,
- themelon komisione dhe trupa tjerë punues për
çështje nga kompetenca e vet,
- merr pjesë në punën e Komitetit për inovacione dhe
sipërmarrësi pa të drejtë të votës dhe
- kryen edhe punë tjera të cilat me ligj, statutin dhe
aktet tjera të përgjithshme të cilat janë në kompetencë të
vet."
Neni 19
Në nenin 37 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafët të
rinj 3 dhe 4, si vijojnë:
“Mjetet për pagë, shtojca të pagës dhe kompensime
tjera të të punësuarve në Fondjanë përcaktuar me planin
vjetor financiar të Fondit dhe të njëjtat doemos duhet të
jenë në lartësi të përafërt me pagat në sektorin financiar në
Republikën e Maqedonisë.”
Mënyrën e përcaktimit të pagës themelore dhe të
shtojcave të pagës së të punësuarve në Fond dhe vlerën e
pikës së pagës themelore e rregullon Këshilli drejtues i
Fondit pas pëlqimit paraprak të Qeverisë.”
Neni 20
Në nenin 44 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Investimi i mjeteve nga ana e Fondit është në formë të
investimit të kapitalit në fond ekzistues privat ose për
formimin e fondit privat, por jo më tepër se një e treta e
madhësisë së përgjithshme të fondit privat."
Neni 21
Rregullat nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 90 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 22
Personat profesionalë për revizion të përcaktuar në
nenin 25-a të këtij ligjit do të bëjnë evaluim të projekteve
të ndara në pajtim me Ligjin për veprimtari inovative
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
79/13, 137/13, 41/14 dhe 44/15).
Neni 23
Procedurat e filluara për ndarjen e mjeteve për
instrumentet për mbështetje deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji do të përfundohen sipas dispozitave të këtij ligji.
Neni 24
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji Komiteti për
sipërmarrësi dhe inovacione për përcjelljen e zhvillimit dhe
eksploatimit komercial të inovacioneve vazhdon të punojë
si Komitet për inovacione dhe sipërmarrësi.
Neni 25
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për veprimtari inovative.
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Neni 26
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse
dispozitat e nenit 19 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen
nga 1 shtatori 2016.
_________
233.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО
ВТОР ДЕЛ ОД ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР
ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ НА
КОРИДОР Х НА ДЕЛНИЦАТА ДЕМИР КАПИЈА СМОКВИЦА
Се прогласува Законот за задолжување на Република
Македонија со втор дел од заем кај Европската ивестициона банка по финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор Х на Делницата Демир
Капија-Смоквица,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-281/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ВТОР ДЕЛ ОД ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА
ИВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ
ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ НА КОРИДОР Х НА ДЕЛНИЦАТА ДЕМИР
КАПИЈА-СМОКВИЦА
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Европската
инвестициона банка со заем во износ од 35.000.000
евра, како национално кофинансирање наменето за реализација на Проектот за изградба на автопатот на Коридор Х на делницата Демир Капија-Смоквица, кој делумно се финансира преку Инструментот за претпристапна помош-ИПА на Европската унија.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор
Х на делницата Демир Капија-Смоквица, кој ќе се
склучи меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка.
Во име на Република Македонија, Финансискиот
договор од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.
Член 3
Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во
најмногу три транши.
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Рокот за отплата на секоја транша од заемот може
да изнесува од најмалку четири години до најмногу 25
години од датумот на повлекување на траншата, со
вклучен грејс период кој може да биде меѓу 60 дена и
седум години од датумот на повлекување на траншата.
Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја
транша, одделно, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна
на Министерството за финансии.
Траншата може да се отплати и еднократно на ден
кој е меѓу три и 15 години од денот на повлекувањето
на траншата.
Член 4
Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша
од заемот одделно, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна
на Министерството за финансии, во зависност од тоа
која каматна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна или варијабилна).
Член 5
Проектот ќе го спроведува Оперативната структура
составена од Министерството за финансии-Сектор за
централно финансирање и склучување на договори,
Министерството за транспорт и врски и Јавното претпријатие за државни патишта.
Член 6
Република Македонија заемот од членот 1 од овој
закон, ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NGARKIM TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME
PJESËN E DYTË TË HUAS TE BANKA INVESTUESE
EVROPIANE SIPAS MARRËVESHJES FINANCIARE
PËR PROJEKTIN PËR NDERTIM TË AUTOSTRADËS
SË KORRIDORIT X NË AKSIN RRUGOR DEMIR KAPI
-SMOKVICË
Neni 1
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka
Investuese Evropiane me hua në shumë prej 35.000.000
eurosh, si kofinancim nacional i dedikuar për realizimin e
Projektit për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, në
aksin rrugor Demir Kapi-Smokvicë, që pjesërisht do të
financohet
nëpërmjet
Instrumentit
për
ndihmë
paraaderuese-IPA të Bashkimit Evropian.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje financiare për
Projektin për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, në
aksin rrugor Demir Kapi-Smokvicë, që do të lidhet
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bankës
Investuese Evropiane.
Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen
financiare nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë
ministri i Financave.
Neni 3
Huaja nga neni 1 i këtij ligji, do të tërhiqet në më së
shumti tri transhe.
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Afati i pagesës së çdo transheje të huas mund të jetë
prej së paku katër vitesh deri në më së shumti 25 vjet nga
data e tërheqjes së transhesë, me grejs periudhë të përfshirë
që mund të jetë ndërmjet 60 ditësh dhe shtatë vitesh nga
data e tërheqjes së transhesë.
Afati i pagesës së huas do të caktohet për çdo transhe
veç e veç, në ditën e dorëzimit të kërkesës për tërheqjen e
mjeteve të huas nga Ministria e Financave.
Transheja mund të paguhet edhe në mënyrë të
njëhershme në ditën që është ndërmjet tre dhe 15 vitesh
nga dita e tërheqjes së transhesë.
Neni 4
Shkalla e kamatës do të përcaktohet për çdo transhe të
huas veç e veç, në ditën e dorëzimit të kërkesës për
tërheqjen e mjeteve të huas nga Ministria e Financave,
varësisht se cila shkallë e kamatës është më e volitshme për
Republikën e Maqedonisë (fikse ose variabile).
Neni 5
Projektin do ta realizojë Struktura operative e
Ministrisë së Financave-Sektori për financim qendror dhe
lidhje të marrëveshjeve, Ministria e Transportit dhe
Lidhjeve dhe Ndërmarrja Publike e Rrugëve Shtetërore.
Neni 6
Republika e Maqedonisë huan nga neni 1 i këtij ligji,
do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
234.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-282/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН
КРЕДИТ
Член 1
Во Законот за субвенционирање на станбен кредит
(„Службен весник на Република Македонија“ број
158/11, 24/13, 43/14 и 109/14), во членот 5 став (1) алинеја 3 по зборот „наследство“ се додаваат зборовите:
„или дар“.
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Алинејата 4 се менува и гласи:
„- имал во негова сопственост, во сосопственост
или заедничка сопственост со брачниот другар или во
сопственост на брачниот другар само еден стан на територијата на Република Македонија кој го продал во
период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран станбен кредит заради купување на поголем стан или изградба/купување
на нова поголема куќа за потребите на сопственото домување,“.
Алинејата 5 се менува и гласи:
„- имал во негова сопственост, во сосопственост
или заедничка сопственост со брачниот другар или во
сопственост на брачниот другар само една куќа на територијата на Република Македонија која ја продал во
период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран станбен кредит заради купување на нов поголем стан или заради купување/изградба на нова поголема куќа или ја руши заради изградба на нова поголема куќа за потребите на сопственото домување,“.
Алинејата 10 се менува и гласи:
„- има дадено изјава заверена на нотар дека нема да
го издава станот, односно куќата под закуп, дека нема
дополнително да ја оптовари недвижноста со хипотека
и дека нема да го отуѓи станот, односно куќата купена
или изградена со средства од субвенционираниот кредит од членот 9 став (1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеја 2 од овој закон во период од првите пет години од
започнување со исплатата на кредитот, односно во период од првите 12 години од започнување со исплатата
на кредитот во случајот од членот 9 став (2) алинеја 1
од овој закон.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во случај кога продажбата на станот/куќата на
барателот на субвенциониран станбен кредит е во тек,
а барателот ги исполнува другите услови за добивање
субвенциониран станбен кредит, тогаш со известување
Министерството за финансии му укажува до завршувањето на купопродажбата на станот/куќата, односно до
доставувањето на потврда од Агенцијата за катастар на
недвижности за промена на сопственоста на недвижната ствар и доказ дека е платен данокот на промет на
недвижности, односно дека недвижноста е ослободена
од плаќање данок, нема да се стави во електронскиот
систем за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит, а по нивното доставување се утврдува исполнетоста на сите услови за добивање субвенциониран станбен кредит во моментот на одлучување за
одобрување на субвенцијата.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „ставовите (4) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите
(5) и (7)“.
Член 2
Членот 9 се менува и гласи:
(1) Кредитот што физичкото лице го зема од деловната банка за купување на стан или изградба/купување
на куќа се субвенционира со средства од Буџетот на
Република Македонија, на начин што од буџетот на
Министерството за финансии се плаќа:
- половина од месечниот ануитет во првите пет години од неговата отплата за купување нов стан, односно 75% од месечниот ануитет во првите пет години од
неговата отплата за изградба/купување на нова куќа
или
- половина од учеството за станот кое не смее да
надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит т.е. не повеќе од 6.250 евра
во денарска противвредност, односно 75% од учество-
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то за куќата кое не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит
т.е. не повеќе од 9.375 евра во денарска противвредност.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај
кога кредитот од деловната банка за изградба/купување
на куќа го зема физичко лице до и со наполнети 35 години возраст, односно физичко лице кое е во брачна
заедница во која барем едниот брачен другар е на возраст до и со наполнети 35 години, се субвенционира со
средства од Буџетот на Република Македонија, на начин што од буџетот на Министерството за финансии се
плаќа:
- 80% од месечниот ануитет во првите осум години
и 50% од месечниот ануитет во следните три години од
неговата отплата за изградба или купување на нова куќа или
- целосниот износ на учеството за изградба или купување на нова куќа, кој не смее да надмине 25% од
максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит, односно не повеќе од 12.500 евра во денарска противвредност.
(3) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 1 и ставот (2) алинеја 1 на овој член кај кој се субвенционира месечен ануитет, може да изнесува најмногу до 3,95% годишно во првите три години од отплатата на кредитот.
(4) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 1 и ставот (2) алинеја 1 на овој член кај кој се субвенционира месечен ануитет, определена во ставот (3)
на овој член по истекот на периодот од три години, во
следните две години може да изнесува најмногу до
4,44% годишно.
(5) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 2 и ставот (2) алинеја 2 на овој член кај кој се субвенционира учество во кредит, не може да е повисока
од шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на
годишно ниво, во текот на целото времетраење на отплата на кредитот.
(6) Висината на каматната стапка од ставовите (3),
(4) и (5) на овој член се утврдува во договорот од членот 8 став (4) од овој закон.
(7) Средствата за субвенциониран кредит од ставот
(1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член
се неповратни во случај на редовна отплата на субвенционираниот кредит.
(8) Во случај на наплата на субвенционираниот кредит во постапка за присилна наплата, односно извршување, средствата за субвенциониран кредит од ставот
(1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член,
доспеваат за наплата заедно со субвенционираниот
кредит и корисниците се должни да ги вратат веднаш
на Министерството за финансии преку деловната
банка.
(9) Во случај на предвремена доброволна отплата
на субвенционираниот станбен кредит пред истекот на
десеттата година од отплатата на кредитот, средствата
за субвенциониран кредит од ставот (1) алинеја 1 и 2 и
ставот (2) алинеја 2 на овој член, односно пред истекот
на дванаесеттата година од отплатата на кредитот,
средствата за субвенциониран кредит од ставот (2) алинеја 1 на овој член, достасуваат за наплатата заедно со
субвенционираниот станбен кредит и корисниците се
должни да го вратат веднаш на Министерството за финансии преку деловната банка.
(10) По исклучок од ставот (7) на овој член, во случај на предвремена доброволна отплата на субвенционираниот станбен кредит по истекот на десеттата година од отплатата на кредитот во случаите од ставот (1)
алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеја 2 на овој член, односно по истекот на дванаесеттата година од отплатата на
кредитот во случајот од ставот (2) алинеја 1 на овој
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член, средствата за субвенциониран кредит се неповратни и корисниците не ги враќаат на Министерството
за финансии преку деловната банка.“
Член 3
Во членот 11 став (2) алинеја 1 по зборовите: „алинеја 1“ се додаваат зборовите: „и став (2) алинеја 1“.
Во алинејата 2 по зборовите: „алинеја 2“ се додаваат зборовите: „и став (2) алинеја 2“.
Член 4
Во членот 13 алинеја 5 се менува и гласи:
„- забрана за корисникот на кредитот да го отуѓи
станот, односно куќата купена или изградена со средства од субвенционираниот станбен кредит од членот 9
став (1) алинеи 1 и 2 и став (2) алинеја 2 од овој закон
во период од првите пет години од започнување со исплата на кредитот, односно во период од првите 12 години од започнување со исплата на кредитот во случај
од членот 9 став (2) алинеја 1 од овој закон.“
Член 5
Во членот 14 зборовите: „членовите 13 став (1) алинеја 4 и 15 став (1)“ се менуваат со зборовите: „членот
13 став (1) алинеја 4 и членот 16“.
Член 6
Започнатите постапки за одобрување на субвенциониран станбен кредит до денот на влегувањето во сила
на овој закон ќе продолжат согласно со одредбите од
овој закон.
Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за субвенционирање на станбен кредит.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SUBVENCIONIM TË KREDISË BANESORE
Neni 1
Në Ligjin për subvencionim të kredisë banesore
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
158/11, 24/13, 43/14 dhe 109/14), në nenin 5, paragrafi (1)
alineja 3 pas fjalës "trashëgimi" shtohen fjalët: "ose
dhuratë“.
Alineja 4 ndryshohet si vijon:
"- ka pasur në pronësi të tij, në bashkëpronësi ose
pronësi të përbashkët me bashkëshortin ose në pronësi të
bashkëshortit vetëm një banesë në territorin e Republikës
së Maqedonisë të cilën e ka shitur në periudhë prej më së
shumti tre vite deri në ditën e aplikimit për marrje të
kredisë së subvencionuar banesore për blerje të banesës më
të madhe ose ndërtim/blerje të shtëpisë më të madhe për
nevojat të banimit personal,“.
Alineja 5 ndryshohet si vijon:
"- ka pasur në pronësi të tij, në bashkëpronësi ose
pronësi të përbashkët me bashkëshortin ose në pronësi të
bashkëshortit vetëm një shtëpi në territorin e Republikës së
Maqedonisë të cilën e ka shitur në periudhë prej më së
shumti tre vite deri në ditën e aplikimit për marrje të
kredisë së subvencionuar banesore për blerje të banesës së
re më të madhe ose për blerje/ndërtim të shtëpisë së re më
të madhe ose e rrënon për shkak të ndërtimit të shtëpisë së
re më të madhe për nevojat e banimit personal,".
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Alineja 10 ndryshohet si vijon:
"- ka dhënë deklaratë të verifikuar në noter se nuk ka ta
japë banesën, përkatësisht shtëpinë me qira, se nuk do ta
ngarkojë në mënyrë plotësuese patundshmërinë me
hipotekë dhe se nuk do ta tjetërsojë banesën, përkatësisht
shtëpinë e blerë ose ndërtuar me mjete nga kredia e
subvencionuar nga neni 9 paragrafi (1) alineja 1 dhe 2 dhe
paragrafi (2) alineja 2 të këtij ligji në periudhë prej pesë
vitet të para nga fillimi me pagesë të kredisë, përkatësisht
në periudhë prej dymbëdhjetë vitet e para nga fillimi me
pagesë të kredisë në rastin nga nenin 9 paragrafi (2) alineja
1 të këtij ligji.
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
"(3) Në rast ku shitja e banesës/shtëpisë të kërkuesit të
kredisë së subvencionuar banesore është në rrjedhë, ndërsa
kërkuesi i plotëson kushtet tjera për marrje të kredisë së
subvencionuar banesore, atëherë me njoftim të Ministrisë
së Financave i sugjeron deri në përfundim të shitblerjes të
banesës/shtëpisë përkatësisht deri në dorëzimin e vërtetimit
nga Agjencia për kadastër të patundshmërive për ndryshim
të pronësisë të sendit të patundshëm dhe dëshmisë se është
paguar tatimi mbi qarkullim të patundshmërive
përkatësisht se patundshmëria është e liruar nga pagesa e
tatimit, nuk mund të vihet në sistemin elektronik për
zgjedhje të shfrytëzuesve të kredisë të subvencionuar
banesore, ndërsa pas dorëzimit të tyre përcaktohet
plotësimi i të gjitha kushteve për marrje të kredisë së
subvencionuar banesore në momentin e vendosjes për
miratim të subvencionit."
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragrafë (8) fjalët:
"paragrafët (4) dhe (6)" zëvendësohen me fjalët:
"paragrafët (5) dhe (7)".
Neni 2
Neni 9 ndryshohet si vijon:
(1) Kreditin të cilin personi fizik e merr nga banka
afariste për blerje të banesës ose ndërtim/blerje të shtëpisë
subvencionohet me mjete nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë, në mënyrë që nga buxheti i Ministrisë së
Financave paguhet:
- gjysma e anuitetit mujor në pesë vitet e para nga
pagesa e tij për blerje të banesës, përkatësisht 75% nga
anuiteti mujor në pesë vitet e para nga pagesa e tij për
ndërtim/blerje të shtëpisë së re ose
- gjysma nga pjesëmarrja për banesës e cila nuk guxon
të tejkalojë 25% nga vlera maksimale e subvencionuar e
kreditit banesor, përkatësisht jo më shumë se 6.250 euro në
kundërvlerë me denarë, përkatësisht 75% nga pjesëmarrja
për shtëpinë e cila nuk guxon të tejkalojë 25% nga vlera
maksimale e subvencionuar e kreditit banesor, përkatësisht
jo më shumë se 9.375 euro në kundërvlerë me denarë.
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni, në rast
kur kredinë nga banka afariste për ndërtim/blerje të shtëpie
e merr personi fizik deri dhe me 35 vjet të mbushura,
përkatësisht person fizik i cili është në bashkësi familjare
në të cilën të paktën njëri nga bashkëshortët është në
moshë deri dhe me 35 vjet të mbushura, subvencionohet
me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në
mënyrë të cilën nga buxheti i Ministrisë së Financave
paguhet:
- 80% të anuitetit mujor në tetë vitet e para dhe 50%
nga anuiteti mujor në tre vitit e ardhshme nga pagesa e tij
për ndërtim ose blerje të shtëpisë të re ose
- shuma e plotë e pjesëmarrjes për ndërtim ose blerje të
shtëpisë së re, e cila nuk guxon të tejkalojë 25% nga vlera
maksimale e subvencionuar e kreditit banesor, përkatësisht
jo më shumë se 12.500 euro në kundërvlerë me denarë.
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(3) Shkalla e kamatës të kreditit nga paragrafi (1)
alineja 1 dhe paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni te e cila
subvencionohet anuiteti mujor, mund të jetë më së shumti
deri në 3,95% në vit në tre vitet e para nga pagesa e
kreditit.
(4) Shkalla e kamatës të kreditit nga paragrafi (1)
alineja 1 dhe paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni te e cila
subvencionohet anuiteti mujor, e caktuar në paragrafin (3)
të këtij neni pas përfundimit të periudhës prej tre vjet, në
dy vitet e ardhshme mund të jetë më së shumti deri në
4,44% në vit.
(5) Shkalla e kamatës të kreditit nga paragrafi (1)
alineja 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni te e cila
subvencionohet pjesëmarrje në kredit, nuk mund të jetë më
e lartë nga EURIBOR gjashtë mujor + 4,5 pikë të
përqindjes në nivel vjetor, gjatë kohëzgjatjes të plotë të
pagesës së kreditit.
(6) Lartësia e shkallës së kamatës nga paragrafët (3),
(4) dhe (5) të këtij neni përcaktohet në marrëveshjen nga
neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji.
(7) Mjetet për kredit të subvencionuar nga paragrafi (1)
alineja 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alinetë 1 dhe 2 të këtij
neni janë të pakthyeshme në rast të pagesës të rregullt të
kredisë së subvencionuar.
(8) Në rast të pagesës së kredisë të subvencionuar në
procedurë për arkëtim të detyrueshëm, përkatësisht
përmbarim, mjetet për kredit të subvencionuar nga
paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 1 dhe
2 të këtij neni, maturojnë për arkëtim së bashku me kredinë
e subvencionuar dhe shfrytëzuesit janë të obliguar t'ia
kthejnë menjëherë Ministrisë së Financave nëpërmjet
bankës afariste.
(9) Në rast të pagesës vullnetare para kohës të kredisë
së subvencionuar banesore para përfundimit të vitit të
dhjetë nga pagesa e kredisë, mjetet për kredi të
subvencionuar nga paragrafi (1) alineja 1 dhe 2 dhe
paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni, përkatësisht para
përfundimit të vitit të dymbëdhjetë nga pagesa e kreditit,
mjetet për kredi të subvencionuar nga paragrafi (2) alineja
1 të këtij neni, maturojnë për pagesë së bashku me kredinë
e subvencionuar banesore dhe shfrytëzuesit janë të obliguar
t'ia kthejnë menjëherë Ministrisë së Financave nëpërmjet
bankës afariste.
(10) Me përjashtim të paragrafi (7) të këtij neni, në rast
të pagesës së parakohshme vullnetare të kredisë së
subvencionuar banesor pas përfundimit të vitit të dhjetë
nga pagesa e kreditit në rastet nga paragrafi (1) alineja 1
dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni, përkatësisht
pas përfundimit të vitit të dymbëdhjetë nga pagesa e
kredisë në rastin nga paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni,
mjetet për kredi të subvencionuar janë të pakthyeshme dhe
shfrytëzuesit nuk ia kthejnë Ministrisë së Financave
nëpërmjet bankës afariste".
Neni 3
Në nenin 11 paragrafi (2) alineja 1 pas fjalëve: "alineja
1" shtohen fjalët: "edhe paragrafi (2) alineja 1".
Në alinenë 2 pas fjalëve: "alineja 2" shtohen fjalët:
"edhe paragrafi (2) alineja 2".
Neni 4
Në nenin 13 alineja 5 ndryshohet si vijon:
"- ndalim për shfrytëzuesin e kredisë që ta tjetërsojë
banesën, përkatësisht shtëpinë e blerë ose ndërtuar me
mjete nga kredia e subvencionuar banesore nga neni 9
paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të
këtij ligji në periudhë prej pesë vitet e para nga fillimi me
pagesë të kreditit, përkatësisht në periudhë prej
dymbëdhjetë vitet e para nga fillimi me pagesë të kreditit
në rast nga nenin 9 paragrafi (2) alineja 1 të këtij ligji".
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Nenin 5
Në nenin 14 fjalët: "nenet 13 paragrafi (1) alinetë 4 dhe
15 paragrafi (1)" ndryshohen me fjalët: "nenin 13 paragrafi
(1) alinetë 4 dhe neni 16".
Neni 6
Procedurat e filluara për lejim të kredisë së
subvencionuar banesore deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat të këtij
ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për subvencionim të kredisë banesore.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
235.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРOДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Нарoдната банка на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-283/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРOДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), во членот 15 став
(1) по точка 1) се додава нова точка 2), која гласи:
„2) по исклучок од точката 1) на овој став, во случај
на отворена сметка за специјални резерви од членот 13
став (4) од овој закон, финансискиот резултат за распределба се распределува, така што, најмногу 70% се
пренесува на сметката за специјални резерви до достигнување на износот утврден од Советот на Народната банка за покривање на трошоците за однапред предвидените намени, а 70% од остатокот се распределува
во општите резерви до достигнување на нивото на основниот капитал од членот 12 став (1) од овој закон,
односно 15% по достигнување на нивото на основниот
капитал од членот 12 став (1) од овој закон, а“.
Точката 2) станува точка 3).
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Член 2
Во членот 50-а став (2) точка 1 во алинејата четири
запирката се брише и се додава сврзникот „или“.
Во алинејата пет сврзникот „или“ се заменува сврзникот „и“.
Алинеја шест се брише.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS
SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 158/10, 123/12, 43/14 dhe 153/15),
në nenin 15 në paragrafin (1) pas pikës 1) shtohet pikë e re
2) si vijon:
“2) me përjashtim nga pika 1) e këtij paragrafi, në rast të
llogarisë së hapur për rezerva speciale nga neni 13 paragrafi
(4) i këtij ligji, rezultati financiar për shpërndarje shpërndahet
ashtu që më së shumti 70% bartet në llogarinë për rezerva
speciale deri në arritjen e shumës së përcaktuar nga Këshilli i
Bankës Popullore për mbulimin e shpenzimeve për dedikime
të parapara paraprakisht, kurse 70% nga mbetja shpërndahet
në rezervat e përgjithshme deri në arritjen e nivelit të kapitalit
themelor nga neni 12 paragrafi (1) i këtij ligji, përkatësisht
15% pas arritjes së nivelit të kapitalit themelor nga neni 12
paragrafi (1) i këtij ligji, ndërsa.”
Pika 2) bëhet pikë 3).
Neni 2
Në nenin 50-a paragrafi (2) pika 1 në alinenë katër
presja shlyhet dhe shtohet lidhëza “ose”.
Në alinenë pesë lidhëza “ose” zëvendësohet me
lidhëzën “dhe”.
Alineja gjashtë shlyhet.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
__________
236.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД
ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ
ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
продажба и давање под закуп на деловните згради и
деловните простории на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-284/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА
И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за продажба
и давање под закуп на деловните згради и деловните
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ број 61/15), во членот 3 зборовите: „до 1 јануари 2016 година“ се заменуваат со
зборовите: „до 1 мај 2016 година.“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE
DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE
DHE HAPËSIRAVE AFARISTE TË REPUBLIKËS
SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shitje dhe dhënie
me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të
Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 61/15), në nenin 3 fjalët: “deri më 1
janar 2016” zëvendësohen me fjalët: “deri më 1 maj 2016.”
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
237.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
спортот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-285/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за спортот
(„Службен весник на Република Македонија“ број
72/15), во членот 4 датата „1 јануари 2016 година“ се
заменува со датата „1 мај 2016 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për sport ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/15), në nenin
4 data “1 janar 2016” zëvendësohen me datën “1 maj 2016”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
238.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУДСКА СЛУЖБА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за судска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-288/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУДСКА СЛУЖБА
Член 1
Во Законот за судска служба („Службен весник на
Република Македонија“ број 43/14, 33/15 и 98/15), по
членот 128 се додаваат нов наслов и нов член 128-а,
кои гласат:
“Вредност на бодот
Член 128-а
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
судската полиција се утврдува секоја година со одлука
на Владата на Република Македонија.
Член 2
По завршувањето на оценувањето на судските
службеници во 2015 година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за одличен и слаб ефект
согласно со членот 90 од Законот за судска служба
(„Службен весник на Република Македонија“ број
43/14, 33/15 и 98/15).
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIM
GJYQËSOR
Neni 1
Në Ligjin për shërbim gjyqësor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 43/14, 33/15 dhe
98/15), pas nenit 128 shtohen titull i ri dhe neni i ri 128-a,
si vijojnë:

"Vlera e pikës
Neni 128-a
Vlera e pikës për llogaritjen e rrogave të policisë
gjyqësore përcaktohet çdo vit me vendim të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë.
Neni 2
Pas mbarimit të vlerësimit të nëpunësve gjyqësorë në
vitin 2015 nuk do të miratohet aktvendim për realizimin e
masave për efekt të shkëlqyeshëm dhe të dobët në pajtim
me nenin 90 të Ligjit për shërbim gjyqësor ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14, 33/15
dhe 98/15).
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
239.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.
Бр. 08-295/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Член 1
Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија’’ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), во членот 1 став
(1) во точка 4), по запирката се додаваат зборовите: “во
областа на енергетиката и водните услуги”.
Член 2
Во членот 15 став (1) се менува и гласи:
„(1) Регулирањето на прашањата поврзани со вршењето на енергетските дејности определени со овој закон и прашањата поврзани со утврдувањето на тарифите и цените за водните услуги определени во Закон за
утврдување на цени на водните услуги го врши Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.“
Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „и со Закон за утврдување на цени на водните услуги.“.
Член 3
Во членот 16 став (1) зборот „пет“ се заменува со
зборот „седум“.

15 јануари 2016

Ставот (3) се менува и гласи:
„Еден член на Регулаторната комисија за енергетика треба да биде експерт за правни прашања од областа
на енергетиката, еден член експерт за економски прашања од областа на енергетиката и еден член експерт
за економски прашања од областа на управување со
води.“
Член 4
Во членот 17 став (2) точката 1) се менува и гласи:
„има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен од областа на електротехниката, машинството, технологијата, градежно инженерство- хидро, економијата или правото;”.
Точката 2) се менува и гласи:
„во последните 15 години пред именувањето да
имало најмалку десет години работно искуство во
енергетиката, односно во управувањето со води;”.
Точката 3) се менува и гласи:
„најмалку една година пред изборот за член на Регулаторната комисија за енергетика да не бил член на
надзорен или управен одбор или одбор на директори во
друштво кое врши регулирана енергетска дејност, односно дејност управување со води;’’.
Во точката 6) алинеја пет сврзинкот „или’’ се заменува со сврзникот „и’’ и алинејата шест се брише.
Член 5
Во членот 19 став (3) зборот „тројца“ се заменува
со зборот „четири“.
Член 6
Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Регулаторна комисија за енергетика врши надлежности и во утврдувањето на цени за водни услуги
согласно со Закон за утврдување на цени на водните
услуги.’’
Член 7
Членовите и претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, именувани до денот на влегувањето
во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани и
да ја вршат надлежноста согласно со одредбите од овој
закон.
Именувањето на новите членови на Регулаторната
комисија за енергетика ќе се изврши најдоцна во рок
од 15 дена пред денот на започнувањето на примена на
овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе
се применува од 1 септември 2016 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ENERGJETIKË
Neni 1
Në Ligjin për energjetikë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14,33/15, 192/15 dhe 215/15), në nenin
1 në paragrafin (1) në pikën 4), pas presjes shtohen fjalët
në vijim: "në sferën e energjetikës dhe shërbimeve ujore. ”
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Neni 2
Në nenin 15 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Rregullimi i çështjeve të lidhura me kryerjen e
veprimtarive energjetike të caktuara me këtë ligj dhe
çështjet të lidhura me përcaktimin e tarifave dhe çmimet
për shërbimet ujore të caktuara me Ligj për përcaktimin e
çmimeve të shërbimeve ujore e kryen Komisioni
rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë".
Në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: "dhe me Ligj për përcaktimin e çmimeve të
shërbimeve ujore".
Neni 3
Në nenin 16 në paragrafin (1) fjala "pesë"
zëvendësohen me fjalën "shtatë".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"(3) Një anëtar i Komisionit rregullator për energjetikë
duhet të jetë ekspert për çështje juridike nga sfera e
energjetikës, një anëtar ekspert për çështje ekonomike nga
sfera e energjetikës dhe një anëtar ekspert për çështje
ekonomike nga sfera e menaxhimit me ujërat."
Neni 4
Në nenin 17 paragrafi (2), pika 1) ndryshohet si vijon:
"ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose ka
mbaruar VII/1 shkallë nga sfera e elektroteknikës,
makinerisë, teknologjisë, inxhinierisë së ndërtimtarisë hidro, ekonomisë ose të drejtës;".
Pika 2) ndryshohet si vijon:
"në 15 vitet e fundit para emërimit të ketë pasur më së
paku dhjetë vjet përvojë pune në energjetikë, përkatësisht
në menaxhimin e ujërat dhe;”.
Pika 3) ndryshohet si vijon:
"më së paku një vit para zgjedhjes anëtar të Komisionit
rregullator për energjetikë të mos ketë qenë anëtar i bordit
mbikëqyrës ose drejtues ose bordit të drejtorëve në shoqëri
e cila kryen veprimtari të rregulluar energjetike,
përkatësisht veprimtari menaxhim me ujëra."
Në pikën 6) në alinenë pesë fjala "ose" zëvendësohet
me fjalën "dhe" dhe alineja gjashtë shlyhet.
Neni 5
Në nenin 19 paragrafi (3) fjala "tre" zëvendësohet me
fjalën "katër".
Neni 6
Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
"(2) Komisioni rregullator për energjetikë kryen
kompetenca edhe në përcaktimin e çmimeve për shërbime
ujore në pajtim me Ligjin për përcaktim të çmimeve të
shërbimeve ujore."
Neni 7
Anëtarët dhe kryetari i Komisionit rregullator për
energjetikë, të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji, vazhdojë ta kryejnë funksionin deri në
përfundim të mandatit për të cilin janë emëruar, dhe ta
kryejnë kompetencën në pajtim me dispozitat të këtij ligji.
Emërimi i anëtarëve të rinj të Komisionit rregullator
për energjetikë do të kryhet më së voni në afat prej 15
ditësh para ditës së fillimit të zbatimit të këtij ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do të
zbatohet nga 1 shtatori 2016.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
240.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.12.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ
ВО ОХРИД
Член 1
Се дава согласност Стојковски Велимир да се именува за Почесен конзул на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Охрид.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 173/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
241.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.12.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Република Белорусија отвора Почесен конзулат во
Република Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 174/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
242.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
15.12.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА ЦРНА ГОРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП
Член 1
Се дава согласност Бранко Азески да се именува за
Почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Штип.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 175/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
243.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.12.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
ЦРНА ГОРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП
Член 1
Црна Гора отвора Почесен конзулат во Република
Македонија, со седиште во Штип.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 178/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
244.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.12.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД
Член 1
Руската Федерација отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Охрид.
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Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 179/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
245.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.12.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО
СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност Марковски Борче да се именува
за Почесен конзул на Република Белорусија во Република Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 180/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 187/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
247.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 193/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градби со основна класа на намена В3 –култура со компатибилни класи на намени на основнaтa,
за потребите на центарот на културата „Григор Прличев“ во Охрид. Истите е потребно да се предвидат во
рамки на КП бр.15471/1, запишана на Имотен лист бр.
918 за КО Охрид 3; КП бр.15471/2, запишана на Имотен лист бр. 88036 за КО Охрид 3; КП бр.15472, запишана на Имотен лист бр. 908 за КО Охрид 3; дел од КП
бр. 15515/1, запишана на Имотен лист бр. 102985 за КО
Охрид 3 и дел од КП 15443/1, запишана на Имотен
лист бр. 1 за КО Охрид 3, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12078/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

246.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија (,,Службен весник на Република
Македонија”, бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
15.12.2015 година донесе

248.
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕИСЕНШТАД,
БУРГЕНЛАНД

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во
Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд.

Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје се даваат на трајно користење без надомест, недвижни ствари објекти – деловни простории, кои се наоѓаат
на улица Братфорскa број 1 Скопје, КП 6085 за КО
Карпош, со вкупна површина од 475м2, во сопственост
на Република Македонија, и тоа:

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
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- запишан во Имотен лист бр.53518, деловен простор со внатрешна површина од 75 м2, влез 1, приземје,
локал Л1,
- запишан во Имотен лист бр.53519, деловен простор со внатрешна површина од 162 м2, влез 2, приземје, локал Л1,
- запишан во Имотен лист бр.53520, деловен простор со внатрешна површина од 161 м2, влез 2, приземје, локал Л2, и
- запишан во Имотен лист бр.53521, деловен простор со внатрешна површина од 77 м2, влез 3, приземје,
локал Л1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12453/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

249.
Врз основа на член 14 од Законот за основање на
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија" бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 5.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата
за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република
Македонија за 2016 година бр.02-2150/7 од 29.12.2015
година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-12993/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

250.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија, (,,Службен весник на Република
Македонија” бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за
надворешни работи (,,Службен весник на Република
Македонија бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ЕИСЕНШТАД, БУРГЕНЛАНД
1. Се именува Јохан Шел за Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија.”
Бр. 186/1
Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
251.
Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15 и 150/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донeсе
ПРОГРАМА
ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ
КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 80% ИНВАЛИДНОСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И
ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА
ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И
ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа програма се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените средства за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните
екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016 година.
I. Корисници
Корисници на оваа програма се следните лица:
- лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети,
- лице со умерена, тешка и длабока интелектуална
попреченост,
- потполно слепо лице со придружник и
- потполно глуво лице
II. Мерки
Рефундирањето на средства платени како царински
давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се врши во рамките на обезбедените средства со оваа програма.
Рефундирањето на средствата определени со оваа
програма се распределуваат според видот на инвалидноста во проценти и тоа:
- 50% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за лица со најмалку 80% инвалидност
на долните екстремитети,
- 15% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за лица со умерена, тешка и длабока
ментална попреченост,
- 20% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за потполно слепо лице со придружник и
- 15% од обезбедените средства со оваа програма се
распределуваат за потполно глуво лице.
Со оваа програма се предвидуваат средства за
рефундирање во износ не поголем од 180.000 денари
по одобрено барање.
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III. Носители
Оваа програма ја спроведуваат Министерството за
труд и социјална политика и Центрите за социјална работа.
IV. Начин на спроведување
Барањето за рефундирање на средства платени како
царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се поднесува од
страна на лицето со инвалидност, негов родител или
старател од 1 јануари, а најдоцна до 30 јуни во тековната година.
Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа до
Комисијата за рефундирање на средства за набавка на
патнички автомобил со потребната документација.
Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, се врши увид најдоцна 30 дена од доставување на барањето.
Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, записникот за извршен увид и барањето со приложената документација
се доставува до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил најдоцна десет
дена од извршениот увид.
Од страна на Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, по истекот на
рокот за поднесување на барањата се разгледуваат доставените барања за рефундирање на средства со приложената документација, и најдоцна 30 дена по истекот
на рокот се врши:
- електронско внесување на податоците,
- изготвување на предлог ранг - листа на лицата кои
имаат поднесено барање за рефундирање на средствата
по категории кориснички групи,
- изготвување на предлог до министерот за труд и
социјална политика за исполнетоста на условите за
рефундирање на средства и донесување на решение по
барањата.
При утврдување на ранг - листата на лицата кои
имаат поднесено барање за рефундирање на средствата
платени како царински давачки, данок на додадена
вредност и акциза за набавка на патнички автомобил и
ги исполнуваат условите од оваа програма, максималниот број на бодови изнесува 100 бода, и тоа:
- лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лице со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, потполно слепо лице со придружник
и потполно глуво лице – 50 бода.
- дополнителни членови на семејство со инвалидитет – 30 бода:
- еден член во семејство со инвалидитет – 15 бода
- два и повеќе члена во семејство со инвалидитет –
30 бода.
- доколку лицето остварува приходи помали од просечната нето плата во државата за претходната година–
10 бода.
- доколку лицето е редовен студен, активен барател
на работа или вработено лице – 10 бода.
V. Потребна документација
Кон барањето се поднесува следната документација:
- Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за
утврдено телесно оштетување од најмалку 80% на долните екстремитети, за утврдена умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно слепило и
потполна глувост (или копија од документот заверена
на нотар),

- Примерок или заверена копија од царинска декларација не постари од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган.
- Доказ за платен данок на додадена вредност при
набавка на патничкиот автомобил,
- Наод и мислење за друг член на семејството со
инвалидност (или копија од документот заверена на
нотар),
- Потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година,
- Потврда за редовен студент (доколку лицето е
студент),
- Потврда за заснован работен однос (доколку лицето е во работен однос),
- Потврда за регистриран активен барател на работа
(доколку лицето е невработено лице).
VI. Обезбедени средства
Средствата за реализација на оваа програма се
предвидени и обезбедени во Буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2016 година, раздел
15001 потпрограма50, во износ од 9.000.000,00 денари.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15 од 26.11.2015 година, а ќе
отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.
Бр. 42-10113/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

252.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2016 ГОДИНА
I. ВОВЕД
Болестите на срцето и крвните садови претставуваат голема, хетерогена група на заболувања и се на прво
место како причини за смрт во генералната популација
во Република Македонија. Исхемичната болест на срцето со своите четири клинички форми – ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева
смрт и исхемична кардиомиопатија, е најчеста болест
од оваа голема група на заболувања, а настанува како
последица на атеросклероза во коронарните артерии.
Најновите испитувања покажуваат дека атеросклеротичните промени на крвните садови настануваат уште во најраната возраст (после втората година од животот) така што со превенција треба да се започне што е
можно порано. Многу студии укажуваат на тоа дека со
менување на начинот на живеење во многу развиени
земји успеано е морбидитетот и морталитетот од КВЗ
да се намали за 40%. Се проценува дека 2/3 од падот на
морталитетот се должи на промените на лошите животни навики постигнато преку едукативни програми наменети за генералната популација.
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Од посебен интерес и значење се и цереброваскуларните болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и друг
вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најчести
причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со
болестите на срцето.
Цереброваскуларниот инфаркт е водечка причина
за морталитет и морбидитет во светот. Во Република
Македонија, годишно има околу 5000 пациенти со цереброваскуларен инфаркт (мозочен удар). Повеќе од
80% од овие инфаркти се од исхемичен тип, предизвикани поради оклудирачки тромб во мозочна артерија.
Во светот, ендоваскуларниот третман се користи преку
10 години, а постојат различни направи за негово изведување. Според протоколите на Американската Асоцијација на неврохирурзи, ендоваскуларниот третман би
требало да биде прв избор бидејќи е минимално инвазивен, го намалува бројот на денови на болнички престој и дава одлични резултати на долг рок.
Од друга страна, кардиохируршките операции се
едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот
на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интервенција е во постојан пораст. Како кардиохируршки
интервенции се подразбираат интервенциите на отворено срце помеѓу другите реконструкција на срцеви залистоци, замена на срцеви залистоци, аорто – коронарен бајпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот
го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен дарител.
Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардиохирургиијата бара искусен тим од кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и среден
персонал (инструментарки, медицински сестри, анестетичари, перфузионисти).
За зајакнување на нивото на потребното знаење на
населението, со акцент на лица со постоење на фамилијарна историја на КВЗ, ке се одржат едукативни работилници за потенцирање на ризикот и последиците
од КВЗ како и начините за нивна успешна превенција
со практикување на здрав животен стил. Ќе се спроведуваат и тренинзи на млади лекари за епидемиологијата на КВЗ, економскиот товар на овие заболувања врз
јавно здравствениот буџет како и неопходната потреба
од имплементација на мерките за нивно превенирање
т.е. ефикасно рано спречување како и нивно редовно
пријавување.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Главни цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година се:
- Превенција на факторите на ризик;
- Навремано препознавање на КВБ;
- Намалување на смртноста и инвалидитетот;
- Одржување на семинари/работилници со презентирање на најновите сознанија во превенцијата, патологијата и лекувањето на КВБ;
- Едукацијата на тимот од државната кардиохирургија од страна на едукатори кои со своето искуство и
знаење ќе го надоградат и пренесат на останатите инволвирани колеги. Тимот се состои од специјалисти по
кардиохирургија и анестезија и среден медицински
персонал (мед. сестри, инструментарки и перфузионисти);
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- Обезбедување поддршка на професионалците почесто практикување на ендоваскуларни и васкуларни
интервентни процедури преку обезбедување едукација
и специфичен потрошен материјал кој се користи во
овие процедури;
- Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот ин-фаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвавење, со
должина на болнички престој повеќе од 5 години;
- Подобрување во лекувањето на секундарно и терциерно ниво;
- Подобрување на квалитетот на живот кај пациентите со кардиоваскуларни болести
- Зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, како би бил во состојба да одговори на
се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни болести.
III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Извршители на активностите на Програмата се:
- Министерство за здравство
- Универзитетската клиника за кардиологија Скопје
- Универзитетската клиника државна кардиохирургија –Скопје
- Универзитетска клиника за радиологија
- Универзитетска клиника за неврохирургија
- ГОБ 8-ми Септември
- Универзитетска клиника за детски болести Скопје
- Медицински факултет Скопје
- Општи, клинички и специјални болници
- Здравствени домови,
- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена
заштита,
- Институт за јавно здравје
- Центри за јавно здравје
-Професионални здруженија и невладини организации
- Државен завод за статистика
Медицинскиот потрошен материјал за ендоваскуларните и васкуларни интервентни процедури ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јавните здравствени
установи извршители на активностите, врз основа на
доставената потреба за извршување на здравствените
услуги или процедури, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни на јавниот повик. Јавните здравствени установи, извршители на
здравствените услуги ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија. Видот на материјалот е специфициран согласно потребите за интервенциите – коили, жици и катетри за церебрални крвни садови, балони, интродјусери и конектори, неуростентови и балони, сетови за аспирациска тромбектомија и други
потребни потрошни материјали.
IV. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести во Република Македонија за 2016 година
потребни се следните средства:
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V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
Јавните здравствени установи кои се извршители на
оваа програма, најдоцна до 31.1.2017 година да достават до Министерството за здравство годишни извештаи
за реализираните мерки и активности во 2016-та година, предвидени со оваа програма.
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на
средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2016 година во вкупен износ од 35.000.000,00
денари од кои 9.000.000,00 денари од основниот буџет
и 26.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.
VI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

6.

Финансиска поддршка во рибарството
Мерка
Опис
Средства

1.1.

Финансиска
поддршка за
порибување
на риболовни
подрачја
Охридско
Езеро со подмладок
од
Охридска пастрмка
Дојранско
Езеро
со подмладок
од крап
- Преспанско
Езеро со подмладок од крап

100% од прифатливи трошоци

Финансиска
поддршка за
порибување на
риболовни зони и води без
концесионер
(рекреативни
зони и риболовни ревири)
- води без
концесионер
(рекреативни
зони и риболовни ревири)
Вештачко
езеро -акумулација Шпилје
со подмладок
од пастрмка и
крап
Вештачко
езеро – акумулација Тиквеш
со подмладок
од крап

100%
од
вредноста на
набавениот
подмладок

Риболовни
пунктови – изградба на нови,
реконструкција
и адаптација на
постоечки риболовни пунктови,
надомест за услуга
за користење
на постоечки
пунктови

100%
од
вредноста на
инвестицијата или од надоместот за
услугата

253.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14,
154/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе
1.2.

I
Средствата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година во вкупен износ од
90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на
Република Македонија за 2016 година (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 209/15) раздел
14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст
Агенција), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во
земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ
од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 2AФинансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 капитални субвенции за претпријатија 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:
Финансиска поддршка во рибарството

17.800.000,00

2.

Финансиска поддршка во аквакултурата

48.000.000,00

3.

Техничка помош

700.000,00

4.

Пилот - проекти

1.000.000,00

5.

Развој на нови пазари и промотивни кампањи

1.3.

500.000,00

90.000.000,00

1.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1.

22.000.000,00

II
(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во рибарството во износ од 17.800.000,00 ќе се користат за реализација на
следните активности:

Бр. 42-12831/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО
И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА

Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка
во рибарството и аквакултурата од претходните години
ВКУПНО СРЕДСТВА

11.800.000,00

10.000.000,00

900.000,00

900.000,00

500.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

1.500.000,00
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1.4.

Финансиска
поддршка за
рехабилитација на риболовни води со
доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на
репродуктивен и порибителен материјал

100% од прифатливи/одобрени трошоци

500.000,00

1.5.

Изградба и реконструкција
на мандри за
традиционален лов на риба на Дојранското Езеро

100% од прифатливи/одобрени трошоци

1.200.000,00

1.6.

Дополнителна 100% од призаштита на ри- фатливи тробите во рибо- шоци
ловните води
ВКУПНО СРЕДСТВА

2.300.000,00

17.800.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 1.1. се наменети за надомест на прифатливи трошоци за изведување
на активностите за вештачки мрест и порибување на
риболовните подрачја кои се изведуваат во две фази
предвидени во Програма за изведување вештачки
мрест и порибување (во понатамошниот текст Програмата).
(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 води без концесионер .
(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел
се наменети за инвестиции во изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни
пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за
користење на постоечки пунктови кои се во приватна
сопственост. Средствата за изградба на нови и реконструкција на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на:
- изработка или промена на урбанистички проект за
определување 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, манипулација, складирање и продажба на рибите од риболовниот пункт и тоа:
- обезбедување на довод на вода и електрична енергија,

- набавка на опрема за поправки и одржување на
опремата во пунктот и риболовна опрема,
- опремување со компјутери за водење на евиденции,
- подобрување на работните и сигурносните услови и
- складирање и третман на отпадот.
Средствата за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се наменети за користење 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 материјал во регистрираните репроцентри и тоа за:
- интелектуални услуги за изработка на градежен
проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен
проект;
- изградба и обновување на рибни базени - градежни работи;
- обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи;
- обновување и опремување на рибни базени;
- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и
друга потребна опрема);
- набавка на градежни материјали и елементи за
конструкција наменети за обновување и /или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледувалишта, растилишта и младичници;
- набавка на градежни метеријали и елементи за
консктрукција наменети за мрестилиште (инкубациска
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);
- набавка на опрема за чување на храна и хранење
на рибите;
- набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;
- 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
елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер;
- набавка и инсталирање на опрема за следење на
хемиски карактеристики на вода,
- набавка на агрегат за струја;
- 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 постоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојранското езеро и тоа за:
- интелектуални услуги за изработка на градежен
проект не повеќе од 3
% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;
- набавка на градежни материјали и елементи за
конструкција;
- изведба на работите.
(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел
се наменети за надомест на прифатливи трошоци за дополнителна физичка заштита на рибите која се врши во
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време на природен мрест на рибите утврден во риболовната основа и донесеното решение за забрана на риболов по одделни риболовни води за периодот од 1 Ноември 2015 година до 30 Септември 2016 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
заштита на рибите во висина од не повеќе од просечна
месечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице,
- набавено гориво за пловни објекти во сопственост
на концесионерот или даден на користење на концесионерот,
- набавено гориво за возила во сопственост или дадени на користење на концесионерот,
- 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 големината на риболовната вода, не треба да го надминат
износот од:
- 30. 000,00 денари - за заштита на риболовните ревири и рекреативни зони;
- 150.000,00 денари – за заштита на риболовни
зони;
- 400.000,00 денари – за заштита на риболовни подрачја.
(10) Koрисници на средствата од став (1) потточка
1.1., 1.2. и 1.4. од овој дел се субјекти – регистрирани
репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и
порибуваат риболовни води со определени видови
риби.
(11) Koрисници на средствата од став (1) потточка
1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на
нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови се единиците на локални самоуправи
за реализирање на предвидениот предмет на работа
или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни
понудувачи за реализирање на предвидената активност, а корисници на средствата за надомест за услуга
за користење на постоечки пунктови се концесионерите на рибите).
(12) Koрисници на средствата од став (1) потточка
1.5. од овој дел се единицата на локална самоуправа
или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранското Езеро.
(13) Koрисници на средствата од став (1) потточка
1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од риболовните води. Еден концесионер може да користи
средства само за еден одреден период на природен
мрест и забрана за риболов.
III
(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во аквакултурата во
вкупен износ 48.000.000,00 денари ќе се користат за:
2.

Финансиска поддршка во аквакултурата
Мерки
Опис
Средства

2.1.

Финансиска
поддршка за
инвестиции во
аквакултурата
Финансиска
поддршка за
порибителен
материјал

2.2.

50% од вредноста на инвестицијата

10.000.000,00

40% од вредноста на набавениот или
сопствен
подмладок

7.000.000,00

2.3.

Финансиска
20,00
деподдршка за нари/кгр
произведена и
продадена риба на пазарот
ВКУПНО СРЕДСТВА

31.000.000,00

48.000.000,00

(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 модернизација на постојните капацитети за аквакултура;
- изградба на нови капацитети за преработка на рибите и
- набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите.
(3) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел
за инвестиции за изградба на нови капацитети за аквакултура, како и за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура можат да бидат наменети за:
- интелектуални услуги за изработка на градежен
проект за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка
на градежен проект,
- набавка на градежни материјали и елементи за
конструкција наменети за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура (базени, кади)
матични базени, одгледувалишта и гоилишта,
- набавка на градежни материјали и елементи за
конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска
сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за
мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници),
- 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 опремено 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 автоматско сортирање на риба,
- апарати за за додавање на течен кислород во водата,
- товарно возило со кабина со минимум три места
за седење, погон 4x4, отворен товарен простор на четири тркала, носивост најмалку 1000 кг и сила на моторот до 140 кc,
- товарно моторно возило за транспорт на жива риба со носивост до 10 000 кг,
- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на
кислород во гасна состојба или течен кислород- распрскувачи, манометри, челиќни боци за складирање на
кислородот или ( специјализирано комплетно опремено возило за транспорт на жива риба) ,
- специјализирани товарни возила опремени со систем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и
носивост до 1500 кг,
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- пловен објект (чамец) со максимална должина до
6 м и ширина до 2.5 м, со јачина мотор до 12 коњски
сили;
- набавка на опрема за пратење на хемиските карактеристики на водата (присуство на растворен кислород,
јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, pH и
др.),
- набавка на агрегат за струја до 10 киловати и
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на
елементи 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 преработка на рибите можат да бидат наменети за:
- интелектуални услуги за изработка на градежен
проект за подигнување нови преработувачки капацитети не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност
на проектот за услуги за изработка на градежен проект,
- набавка на градежни материјали и елементи за
конструкција 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, складирање 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 износот 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 реализирани инвестиции можат да се зголемат во следниве случаи:
- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за
инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на
денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство,
- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за
инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално
подрачје,
- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за
инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство 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.
(9) Висината на вредноста на поддршката од став
(1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен или сопствен подмладок изнесува 40% од просечната пазарна
цена на подмладокот утврдeна од Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст Министерството) на предлог на овластените установи од областа на рибарството без разлика
на набавната (фактурната) вредност на подмладокот.
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(10) Вкупната вредност на исплатени средства за
финансиска поддршка од став (1) потточка 2.2. на 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 (сопствениот) 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 2015 година до 31 октомври
2016 година.
(12) Висината на вредноста на поддршката по килограм произведена и продадена риба ќе изнесува
20,00 денари 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 рибник до 25.000 килограми - 100 % од 20,00 денaри,
- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 25.000 до 50.000 килограми - 75 % од 20,00
денaри,
- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 50.000 до 100.000 килограми - 50 % од 20,00
денaри и
- за килограм произведена и продадена риба во рибник над 100.000 килограми - 25 % од 20,00 денaри.
(14) Корисници на средствата од став (1) потточка
2.1., наменети за изградба на нови капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен
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.
Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1.
наменети за проширување, реконструкција, адаптација
и модернизација на постојните капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи
на риби што се води во Министерството.
Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1.
наменети за изградба на нови капацитети за преработка
на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои
се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат
или користат недвижен имот на кој планираат да изградат преработувачки капацитет.
Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1.
наменети за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат или користат
објект наменет за преработка на риби.
(15) Корисници на средствата од став (1) потточка
2.2. од овој дел се субјекти кои поседуваат дозвола за
производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2015 - декември 2016 година од видот риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено насадување на рибникот како и субјекти запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството кои имаат купено подмладок од
субјекти кои поседуваат дозвола за производство на
порибителен материјал од рибник наменет за промет.
(16) 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 2015 - декември 2016 година од видот риба за која ја бараат финансиската поддршка.
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IV
(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за техничка помош во вкупен износ 700.000, 00
денари, ќе се користат за реализација на следните активности:
3.

Техничка помош
Мерки

3.1.

Размена на информации, зголемување на соработка и подигнување
на
свест
Воспоставување,
поврзување и работа на информатички системи
за управување,
следење, инспекција и процена

3.2.

Вкупно

Опис

Средства

100% од
прифатливи/одобрени трошоци

200.000,00

100% од
прифатливи/одобрени трошоци

500.000,00

700.000,00

(2) Средствата од став (1) на овој дел се наменети за
финансирање на мерки кои се однесуваат на подготвителни, административни и технички активности и активности за следење, размена на информации, проценка и ревизија во областа на рибарството и аквакултурата.
(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.1.
од овој дел е Министерството за надомест на трошоци
за спроведување на активностите поврзани со Размена
на информации, зголемување на соработка и подигнување на свест
(4) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.2.
од овој дел е Министерството за надомест на услуга за
изработка на софтвер.
V
(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во
износ од 1.000.000,00 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
може да го надмине износот од 500.000,00 денари назависно од вкупниот износ на проектот.
(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој
дел се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на
рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации 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 производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација.

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од
помошта од став (1) на овој дел задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.
VI
(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за Развој на нови пазари и промотивни кампањи во вкупен износ од 500.000,00 ќе се користат за oрганизација и/или учество на меѓународни манифестации, саеми и натпревари.
(2) Корисници на средствата од ставот (1) потточка
5.1. на овој дел се рибарски и риболовни здруженија,
организации на произведители запишани на регистарот
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 Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години во вкупен износ од
22.000.000,00.
VIII
(1) Барањата за склучување договор за изведување
вештачки мрест и порибување од дел II потточка 1.1. се
доставуваат до Министерството најдоцна до 15.01.2016
година, кон барањето се доставува и Програмата и за
склучување договор за обезбедување порибителен материјал и порибување од дел II потточка 1.2. се доставуваат до Министерството најдоцна до 15.01.2016 година.
(2) Барањата за користење средства од дел II потточка 1.1. и 1.2., дел IV став (1), дел V став (1) и дел VI
став (1) од оваа програма се поднесуваат до Министерството најдоцна до 10.11.2016 година.
(3) Барањата за користење на средства од дел II
потточка 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., и дел III став (1) од оваа
програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на
рокови утврдени во објавен јавен повик.
IX
(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка
1.1. од оваа програма се врши по фази по доставено известување од Министерството до агенцијата на барање
поднесено од регистрираниот репроцентар. Фазите се
утврдени во Договор за изведување вештачки мрест и
порибување кој Министерството го склучува со регистриран репроцентар. Средствата предвидени за првата
фаза од договорот не треба да надминат 60% од вкупните средства предвидени во Договорот и се исплаќаат
авансно со потпишување на договорот, кој министерството го доставува до Агенцијата во прилог на известувањето.
Средствата предвидени за втората фаза се исплаќаат по нејзина реализација. Во прилог на барањето за
исплата на втората фаза регистрираниот репроцентар
доставува извештај за реализација и изјава за наменско
искористување на средствата од првата и втората фаза,
записник од државниот инспектор за земјоделство,
Сертификат за здравствена состојба на животните за
внатрешен промет, издаден од ветеринарното друштво
и записник за извршена контрола на подмладокот пред
порибување од официјален ветеринар, кои Минстерството ги доставува до Агенцијата во прилог на Известувањето.
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Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. се
врши по извршено порибување. Министерството склучува договор за обезбедување на порибителен материјал и изведување на порибување со регистриран репроцентар. За исплата на средствата Министерството 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 за внатрешен
промет издаден од ветеринарното друштво и записник
за извршена контрола на подмладокот пред порибување од официјален ветеринар кои регистрираниот репроцентар ги доставува до Министерството во прилог на
барањето за исплата.
(2) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.3.,
1.4., и 1.5. дел III поточка 2.1., од оваа програма се реализира врз основа на одобрени барања за исплата по
објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на
објавувањето на оваа програма.
(3) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6. и дел III точка 2 потточка 2.2. и 2.3. од оваа
програма се врши врз основа на доставено барање со
потребна документација по објавен јавен повик од
Агенцијата. Во јавниот повик Агенцијата го утврдува
рокот за поднесување на барањата и ја утврдува и објавува потребната документација која се приложува кон
барањата за користење на средствата. Агенцијата го
објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот
на објавувањето на оваа програма.
(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6 од оваа програма се врши по одобрени барања за исплата и тоа:
- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 ноември 2015 до 20 март 2016 година
- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 април до 15 јули 2016 година
(5) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.2. за насадување на рибниците со подмладок се
врши по одобрени барања за исплата и тоа:
- за насадување на рибниците во периодот од 01
февруари до 31 мај,
- за насадување на рибниците во периодот од 01 јули до 30 септември
(6) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.3. од оваа програма се врши квартално по одобрени барања за исплата и тоа:
- за произведена риба која е продадена во периодот
од 1 ноември 2015 година до 31 јануари 2016 година;
- за произведена риба која е продадена во периодот
од 1 февруари до 30 април;
- за произведена риба која е продадена во периодот
од 1 мај до 31 јули и
- за произведена риба која е продадена во периодот
од 1 август до 31 октомври.
(7) Исплатата на средствата од дел IV се врши врз
основа на известување за исплата по предходно спроведена постапка за јавна набавка од Министерството,
кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 25.11.2016
година.
(8) Исплатата на средствата од дел V и дел VI се
врши врз основа на известување за исплата по предходно спроведен јавен повик од Министерството, кое
се доставува до Агенцијата најдоцна до 25.11.2016 година.
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(9) Висината на финансиската поддршка по корисник 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 порибување и во зависност од техничките потреби за реализација на пилот проектот.
(10) За барањата за користење на средства кои се
поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик, контролите на лице место ги врши Агенцијата.
X
Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро
сметки на барателите најдоцна до 30.06.2017 година.
ХI
Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.
ХII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-13229/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

254.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
5.1.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА
I
(1) Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година во вкупен износ од
2.045.100.000 денари се обезбедени согласно, Буџетот на
Република Македонија за 2016 година („Службен весник
на Република Македонија" бр.209/2015), раздел 14004 Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата),
програма 2-Финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој, потпрограма 20 Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - разни трансфери
во износ од 443.000.000 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.602.100.000 денари.
II
(1) Дел од средствата од дел I на оваа програма во
износ од 1.805.395.000 ќе се користат за следните мерки за финансиска поддршка на руралниот развој:
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(2) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 219.255.000 ќе се користат за следните мерки за
техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој:

ТЕХ Н И Ч К А П О Д Д РШ К А В О ЗЕМ ЈО Д ЕЛ СТВ О ТО И РУ РА Л Н И О Т РА ЗВ О Ј
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(3) Дел од средствата од дел I на оваа програма во
износ од 20.450.000 денари се наменети за Фондот за
иновации и технолошки развој согласно член 26 од Законот за иновациска дејност.
III
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
111 „Обука и информирање на земјоделските производители" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 66 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за организирање и одржување на обуки и информативни сесии од
следните области:
- успешно организирање и раководење на земјоделското стопанство;
- воведување на дополнителни дејности на земјоделско стопанство;
-воведување и употреба на современи технолошки
достигнувања и иновативни практики;
- трансфер на знаења за постигнати научно-истражувачки резултати;
- користење на информатички технологии за земјоделско производство;
- примена на пропишаните стандарди од областа на
заштита на животната средина, заштита и здравје на
луѓето, заштита и здравје на растенијата, заштита на
здравјето и благосостојба на животните и примена на
хигиенски пракси;
- примена на мерките за поддршка за вршење на
земјоделски производни практики за заштита и унапредување на животната средина и руралните предели и
- воведување на земјоделско производство со примена на повисоки стандарди за квалитет.
(2) Корисници на поддршката се давателите на
обуката и на информативните сесии.
(3) Висината на поддршката од став (1) на овој дел
изнесува 100% од вредноста на прифатливите и направените трошоци.
(4) Поддршката е наменета за земјоделските стопанства регистрирани во ЕРЗС.
IV
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
112 „Помош на млади земјоделци за започнување со
земјоделска дејност" од оваа програма се спроведуваат
како неповратна финансиска поддршка за започнување
со земјоделска дејност на млади земјоделци, кои за
прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделска
дејност преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или со воспоставување на ново земјоделско
стопанство согласно член 67 од Законот за земјоделство и руралниот развој.
(2) Висината на поддршката од став (1) на овој дел
изнесува до 600.000 денари за период на реализација на
деловниот план и се исплаќа на годишно ниво во најмногу три рати.
(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 29.745.000 денари се наменети за неподмирени
обврски за реализација на мерката 112 „Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност"
од Програмите за финансиска поддршка на руралниот
развој од претходните години.
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V
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
114 „Советодавни услуги во земјоделството“ од оваа
програма, се спроведуваат согласно член 69 од Законот
за земјоделство и руралниот развој како неповратна
финансиска поддршка наменета за:
- воспоставување на систем на советодавни услуги
преку основање на правни лица за вршење на нестопанска дејност од областа на советодавни, консултативни и информативни услуги во земјоделството и шумарството и достигнување на соодветни квалификации
на кадровскиот потенцијал, административни и технички капацитети за извршување на услугите, со исклучок на инвестиции во основни средства и
- годишна програма за советодавни услуги- програма за квалитет на млекото со која се дефинира видот и
обемот на советодавните услуги кои се спроведуваат
преку Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.
(2) Корисници на поддршката од став (1) алинеја 1
на овој дел се:
- јавни институции од областа на образованието и
научно-истражувачка работа за земјоделство и шумарство,
- национални здруженија на земјоделски производители и приватни сопственици на шуми,
- правни лица основани за вршење на дејност од областа на советодавни услуги во земјоделството.
(3) Поддршката од став (1) алинеја 2 од овој дел ја
спроведува Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството.
(4) Финансиската помош од став (1) алинеја 1 на
овој дел може да се додели во вид на авансна исплата
во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
VI
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски
стопанства" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој
како неповратна финансиска поддршка за инвестиции
за следните намени:
- набавка на високостелни педигрирани јуници (со
исклучок на јуници од расата буша), педигрирани машки и женски приплодни грла овци, педигрирани машки
и женски приплодни грла кози и педигрирани свињи
(нерези и назимки), за сите како оригинали или хибриди;
- подигнување на нови повеќегодишни лозови и
овошни насади, повеќегодишни насади со ароматични
растенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини;
- набавка на пчелни матици и опрема за пчеларство;
- набавка на земјоделска опрема и механизација за
житни и индустриски култури и
- набавка на опрема за систем за наводнување-капка
по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури
вклучително и бунари за наводнување.
(2) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка за набавени високостелни педигрирани
јуници (со исклучок на јуници од расата буша), педигрирани машки и женски приплодни грла овци, педиг-
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рирани машки и женски приплодни грла кози, и педигрирани свињи (нерези и назимки), за сите како оригинали или хибриди, за периодот од 01 октомври 2015 до
31 декември 2015 година е 29 февруари 2016 година.
(3) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка за подигнати нови повеќегодишни лозови
и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија
и багрем) на нови површини, за периодот од 01 октомври 2015 до 31 декември 2015 година е 29 февруари
2016 година.
(4) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка за инвестициите од ставот (1) алинеи 1 и
2 од овој дел за периодот од 01 Јануари 2016 година до
30 септември 2016 година е 30 септември 2016 година.
(5) За реализација на мерките од став (1) алинеи 3, 4
и 5 од овој дел, Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка.
(6) Висината на поддршка од ставот (1) од овој дел
изнесува 50% од прифатливите и направените трошоци.
(7) Неповратната финансиска поддршка по барање
на корисникот, може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
(8) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 258.802.965 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерка 121 „Инвестиции за
модернизација на земјоделски стопанства" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од
претходните години.
VII
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
122 „Инвестиции за зголемување на економска вредност на шумите" од оваа програма се спроведуваат согласно член 71 од Законот за земјоделство и руралниот
развој како неповратната финансиска поддршка наменета за инвестиции за одржливо стопанисување со шумите.
(2) Корисници на поддршката се приватни сопственици на шуми или здруженија на приватни сопственици на шуми.
(3) Висината на поддршката изнесува 50% од вредноста на прифатливите и направените инвестиции.
(4) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 500.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација од мерка 122 „Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите" од
Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
VIII
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи" од оваа програма се спроведуваат
согласно член 72 став 1 алинеја 3 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратна финансиска поддршка наменета за инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности или активности за собирање и чување на примарни земјоделски
производи за нивна натамошна намена.

Бр. 6 - Стр. 33

(2) Корисници на поддршката се трговски друштва
и задруги кои исполнуваат услови за вршење на дејноста согласно со закон, државни субјекти, јавно приватно
партнерство или единици на локалната самоуправа.
(3) Висината на поддршката не може да надмине
50% од вредноста на прифатливите и направените
трошоци, освен кога е наменета за јавни инвестиции,
кога висината на поддршката ја утврдува Владата на
Република Македонија.
(4) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 8.000.000 денари се наменети за неподмирените
обрвски од мерка 123 „Инвестиции за преработка и
маркетинг на земјоделски производи" од Програмите
за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
IX
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството" од оваа
програма се спроведуваат согласно член 73 од Законот
за земјоделство и руралниот развој како неповратната
финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:
- инвестиции наменети за водостопанство;
- заштита на земјоделско производство оштетено од
природни непогоди;
- инвестиции за поставување на громобранска заштита во бачилата;
- системи за снабдување со вода вклучително и водопоила на пасишта во државна сопственост;
- електрификација на пасиштата во државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до пасиштата во
државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште и
- консолидација на земјоделско земјиште.
(2) Корисник на средствата од став (1) алинеја 1 и 2
од овој дел е акционерско друштво во државна сопственост АД Водостопанство на Република Македонија.
(3) Корисник на средствата од став (1) алинеја 3, 4,
5 и 6 од овој дел е Јавно Претпријатие за стопанисување со пасиштата во државна сопственост.
(4) Корисник на средствата од став (1) алинеја 7 и 8
од овој дел се единиците на локалната самоуправа.
(5) Средствата за инвестициите од ставот (1) алинеи
1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој дел кои ги спроведуваат акционерско друштво во државна сопственост АД Водостопанство на Република Македонија и Јавно Претпријатие за стопанисување со пасиштата во државна сопственост, а може да ги спроведува и Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството) по доставен предлог
за инвестиции од страна на корисниците на средствата,
по пат на јавна набавка.
(6) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка.
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(7) Неповратната финансиска поддршка по барање
на корисникот, може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
(8) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 449.472.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 124 „Инвестиции
во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните
години.
X
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност" од
оваа програма се спроведуваат согласно членовите 15 и
16 од Законот за земјоделски задруги како неповратната финансиска поддршка за следните намени:
- помош за основање и функционирање на земјоделски задруги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги при Министерството;
- помош за премии за осигурување, во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување и тоа во
висина која нема да надминува 70% од трошокот за
осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од мал обем и 80% за осигурување на
производните капацитети на земјоделската задруга од
голем обем, но не повеќе од 3.000.000 денари на годишно ниво и
- инвестиции за набавка на земјоделска механизација во висина од 90% од вкупната вредност на набавката.
(2) Поддршката од став (1) алинеја 1 на овој дел за
направени прифатливи трошоци се исплаќа квартално
по доставено барање за исплата и тоа:
- за прв квартал најдоцна до 15 април 2016 година;
- за втор квартал најдоцна до 15 јули 2016 година;
- за трет квартал најдоцна до 15 октомври 2016 година и
- четврт квартал најдоцна до 31 декември 2016 година.
(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 5.000.000 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерка 131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните
години.
XI
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност"
од оваа програма програма се спроведуваат согласно
член 77 став (8) од Законот за земјоделство и рурален
развој како дополнителна финансиска поддршка во висина до 15% за директните плаќања по површина, грло
добиток или единица производ за земјоделски имот во
подрачја со ограничени можности за производство.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 30.000.000 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерка 211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени
можности за земјоделска дејност" од Програмите за
финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
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ХII
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
213 „Помош за зачувување на руралните предели и
нивните традиционални карактеристики" од оваа програма се спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за надомест на трошоци за
одржување на висински пасишта и ливади и поддршка
на традиционалното овчарство како неповратната финансиска поддршка и тоа:
- во висина од 80% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2015 до 31.10.2016 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително
и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска
висина поголема од 700 метри односно регистрираните
одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема
од 700 метри и
- во висина од 40% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2015 до 31.10.2016 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително
и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска
висина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат
во населени места со надморска висина под 700 метри.
(2) Помошта од став (1) на овој дел се исплаќа за
најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на
добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) при што за 10 вработени лица се исплаќа 80% за помошта од став 3 алинеја 1 на овој дел,
односно 40% за помошта од став 3 алинеја 2 на овој
дел, а за вработените лица над 10 помошта се намалува
за 50%.
(3) За помошта од став (1) на овој дел, бројот на
вработени лица за кои се пресметува поддршката е во
следниов сооднос:
- за одгледување на овци во сооднос 1 вработено
лице на 150 овци;
- за одгледување на кози во сооднос 1 вработено
лице на 50 кози и
- за одгледување на говеда во сооднос 1 вработено
лице на 80 говеда.
(4) Бројот на вработени лица за кои е исплатена
поддршката треба да е ист најмалку една година по годината за која е исплатена поддршката.
(5) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој дел
изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено
лице.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 10.000.000 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIII
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
214 „Помош за зачувување на генетската разновидност
на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси
на добиток" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за следните намени:
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- активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви и
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток.
(2) Средствата од став (1) од овој дел ги спроведува
Министерството за исплата на субјектите на кои им е
доделена јавна услуга или овластување согласно со
прописите од областа на сточарството, семе и саден
материјал и здравје и заштита на растенијата.
(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 6.000.000 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерката 214 за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на
добиток од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIV
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
215 „Органско производство" од оваа програма се
спроведуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 25.000.000 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерка 215 „Органско производство" од Програмите за финансиска поддршка на
руралниот развој од претходните години.
XV
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални
средини" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за
следните намени:
- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или повеќе
населени места во руралните средини во должина до 5
км;
- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места
во руралните средини со регионален пат или со населено место - град во должина до 7 км;
- изградба на водоснабдителни и канализациони
системи во населени места во руралните средини до
1.800 жители согласно последниот попис на население
и домаќинства во Република Македонија;
- изградба на објекти, вклучително и набавка на опрема за организирање на продажба на жив добиток во
населени места во руралните средини;
- модернизација на постоечките пазари за жив добиток за постигнување на повисоки стандарди за благосостојба на животните и
- изградба на објекти и опрема за домови за деца и
млади, домови на култура во населени места во руралните средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) од овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно Законот за земјо-
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делство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој
дел.
(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на
две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
(5) Остатокот на средства од од табелата од дел II
став (1) мерка 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини" од оваа програма, а по објавување на јавен повик и спроведена постапка за реализација на мерката, ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента - Подобрување и развој на руралната инфраструктура од
ИПА структурните фондови на Европската унија кои
ќе се администрираат преку Проектот за подобрување
на општинските услуги што се имплементира во рамки
на Министерството за финансии.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 173.756.888 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерката 321 „Подобрување
на квалитетот на живот во рурални средини" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој
од претходните години.
XVI
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
322 „Обнова и развој на селата" од оваа програма се
спроведуваат согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:
- изработка на урбанистички планови за населени
места во руралните средини;
- изградба и/или реконструкција на улици во населени места во руралните средини (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км и
- изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во населени места во
руралните средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) на овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно Законот за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој
дел.
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(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на
две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
(5) Остатокот на средства од табелата од дел II став
(1) мерка 322 „Обнова и развој на селата" од оваа програма, а по објавување на јавен повик и спроведена постапка за реализација на мерката, ќе се користат како
национално кофинансирање кон средствата од 1-вата
компонента - Подобрување и развој на руралната инфраструктура од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 139.218.541 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерката 322 „Обнова и развој на селата" од Програмите за финансиска поддршка
на руралниот развој од претходните години.
XVII
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
323 „Зачувување и унапредување на традиционалните
вредности во руралните подрачја" од оваа програма се
спроведуваат согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој за инвестиции за следните намени:
- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места
во рурални средини со локалитет од значење за начинот на живот и работа на руралната популација во должина до 2 км;
- означување на културни и природни знаменитости
во рурални средини;
- уредување на излетнички места во рурални средини, вклучително и нивно поврзување со мрежи за
снабдување со електрична енергија, вода за пиење и
канализација;
- изградба или реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини вклучително и нивно уредување и воведување на комплементарни содржини - пешачки, велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта и
- озеленување на површини покрај природни езера
и магистрални патишта во рурални средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) на овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно Законот за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Корисник на средствата од став (1) алинеја 2, 3 и
4 од овој дел може да биде и Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија.
(4) Корисник на средствата од ставот (1) алинеја 5
од овој дел е Јавното претпријатие за стопанисување со
шумите во државна сопственост Македонски шуми.
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(5) Средствата од мерката од став (1) алинеја 4 од
овој дел ги спроведува Министерството за транспорт и
врски, преку спроведување на постапка на јавна набавка.
(6) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел, се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност од прифатливите трошоци и се исплаќа во висина на износот утврден согласно договорите за јавни
набавки склучени од корисниците од ставовите (2), (3),
(4) и (5) на овој дел.
(7) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) од овој дел, по барање на корисникот, може да се
додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на
две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
(8) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 251.966.167 денари се наменети за неподмирени
обврски од реализација на мерката 323 „Зачувување и
унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја" од Програмите за финансиска поддршка
на руралниот развој од претходните години.
(9) Остатокот на средства од табелата од дел II став
(1) мерка 323 „Зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните подрачја" од
оваа програма, а по објавување на јавен повик и спроведена постапка за реализација на мерката, ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од
1-вата компонента – „Подобрување и развој на руралната инфраструктура“ од ИПА структурните фондови
на Европската унија кои ќе се администрираат преку
Проектот за подобрување на општинските услуги што
се имплементира во рамки на Министерството за финансии.
XVIII
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
413 „ Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини" од оваа програма се спроведуваат согласно член 87 од Законот за земјоделство и рурален
развој како неповратна финансиска поддршка наменета
за реализација на стратегии за локален развој на рурални средини кои предвидуваат спроведување на мерки
согласно Законот за земјоделство и рурален развој.
(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој дел
е Локалната акциона група (во натамошниот текст:
ЛАГ) основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(3) Стратегиите за локален развој на рурални средини од став (1) од овој дел мора да ги исполнуваат условите утврдени во член 88 од Законот за земјоделство и
рурален развој.
(4) Висината на поддршката за прифатливи трошоци по корисник, без данок на додадена вредност и други даноци и јавни давачки изнесува до 4.000.000 денари годишно.
XIX
(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка
431 „Поттикнување на локален развој на рурални средини" од оваа програма се спроведуваат согласно член
87 од Законот за земјоделство и рурален развој како
неповратна финансиска поддршка наменета за работата
на ЛАГ за развој на руралните средини.
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(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој
дел е ЛАГ основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.
XX
(1) Средствата од табелата од дел II став (2) точка
1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот
развој" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во вкупен износ од 78.951.582 денари се наменети за неподмирени обврски од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години за
следните мерки за техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој:
а) 7.000.000 денари се наменети за спроведување на
започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.3. „Помош за маркетинг на земјоделски производи
и преработени земјоделски производи" од претходни
години;
б) 7.877.582 денари се наменети за спроведување на
започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.5 „Спроведување на истражувања, изработка на
анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој“ од претходни години и
в) 64.074.000 денари се наменети за спроведување
на започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.8 „Други трошоци и инвестициони вложувања
за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“.
(3) Средствата од дел II став (2) потточка 1.1 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“ и
потточка 1.2. „Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители“ се наменети за следните манифестации и саеми:
„Prowein China“ за вино, Шангај-Народна Република Кина;
- „Prodexpo“саем за пијалоци, Москва-Руска Федерација;
- „World Food (Мир Питание)“ за овошје, зеленчук
и преработки, Москва –Руска Федерација;
- „Fruitlogistica“ за свежо овошје и зеленчук, Берлин-Сојузна Република Германија;
- „ProWein“ за вино, Дизелдорф-Сојузна Република
Германија;
- „Sial “ за преработки од овошје и зеленчук, ПаризРепублика Франција;
- „Sial Middle East“ за преработки од овошје и зеленчук;
- Промоција на македонското вино на таргетирани
пазари во ЕУ;
- Промотивни настани за промоција на македонската преработувачка индустрија на овошје и зеленчук на
таргетирани пазари во ЕУ и
- Промоција на македонското вино преку безцаринските зони во Хуанџо и Шангај и во „China National
Exibition Center“ – Република Кина и
- Промотивни настани за промоција на македонското вино во САД.
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(4) Средствата од дел II став (2) потточка 1.7 „Воспоставување и спроведување на истражувања“ се спроведуваат согласно член 10 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој наменета за истражувања во времетраење до шест
месеци, краткорочни истражувања во времетраење од
12 месеци и долгорочни истражувања во времетраење
не повеќе од 36 месеци, за трошоци за спроведување на
истражувања, трошоци за инвестиции во основни средства и опрема за спроведување на иновативни практики во примарното земјоделското производство и трошоци за апликација на научно-истражувачки достигнувања од областа на растителното и сточарското производство.
(5) Средствата од табелата од дел II став (2) точка 2.
„Помош за плодоуживатели" од оваа програма, се
спроведуваат согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рурален развој.
(6) Средствата од табелата од дел II став (2) точка 3.
„Субвенционирање на каматна стапка“ од оваа програма, се спроведуваат согласно член 98-а став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.
XXI
(1) За реализација на мерките од оваа програма
Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка
или барања за исплата на финансиска поддршка, доколку поинаку не е уредено со оваа програма.
(2) Рокот за објавување на отворени јавни повици
за прибирање на барања за користење на финансиска
поддршка од оваа програма по мерки изнесува 30 работни дена од денот на објавувањето на оваа програма.
(3) Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на финансиска
поддршка по различни мерки од оваа програма, освен
за мерките од дел VIII, IX, XV, XVI и XVII во кои еден
корисник - единица на локалната самоуправа и/или
Центрите за развој на планските региони може да поднесат најмногу три барања.
(4) За реализација на оваа програма се грижи Министерството.
(5) Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на
средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година.
XXIII
Оваа програма влегува во сила од наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-13230/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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255.
Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно
здравје (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 22/10,136/11, 144/14 и 149/15) и член 16 став 2 и 3
од Законот за здравствената заштита („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе
НА Ц И О Н А Л НА Г О Д И Ш Н А ПР О Г РА М А
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
Вовед:
Оваа програма е стандарден пакет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Институтот за јавно
здравје на Република Македонија (во натамошниот текст: ИЈЗ на РМ ) и 10-те Центри за јавно здравје (во натамошниот текст: ЦЈЗ), како и активности кои ги спроведуваат Институтот по медицина на трудот на Република Македонија (во натамошниот текст: ИМТ на РМ),
Медицински факултет - Скопје – Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика и ЈЗУ „Завод за
физикална медицина и рехабилитација“ – Скопје.
Оваа програма содржи мерки, задачи и активности
за следење и проценка на здравјето и добросостојбата
на населението, идентификување, предвидување, испитување, ублажување на здравствените проблеми и
опасности во заедницата.
Во оваа програма е утврден видот на задачите, содржината, обемот и роковите за нивно извршување и известување, системот на координација на активностите,
мониторинг и евалуацијата како и финансиските средства за реализација на оваа програма. Во целина, оваа
програма претставува здравствена безбедност на граѓаните во државата.
Цел на програмата:
Оваа програма се изготвува со цел да се зачува и
унапреди здравјето на населението, да се овозможи
спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје, преку организирани мерки и активности
што ги превземаат државните органи, институциите ,
единиците на локаланата самоуправа и други правни и
физички лица во соработка со здравствените установи,
да се обезбеди соодветен одговор во случај на јавно
здравствена потреба и итност и појава на јавно здравствена вонредна околност, обезбедување и спроведување на меѓународните здравствени правила, се со цел да
се зачува и унапреди здравјето на населението.
Со задачите од оваа програма се обезбедува остварување на загарантирани права, утврдени потреби и
интереси на сите граѓани што имаат карактер на унапредување на здравјето и преземање на мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на задачите и активностите на ЦЈЗ и
ИЈЗ на РМ, утврдени со член 48 од Законот за здравствената заштита и препораките на Светска здравствена организација (во натамошниот текст: СЗО).
Извршители на програмата
Програмските активностите предвидени со оваа
програма ги спроведуваат следниве извршители:
A. Центрите за јавно здравје за територијата за која
се основани
Б. Институтот за јавно здравје на Република Македонија,
B. Институт за медицина на труд на Република Македонија
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Г. Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика
Д. ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје
Сите извршители треба да подготват и достават до
Министерство за здравство (во натамошниот текст:
МЗ) работен план со наведена точна динамика и распоред за реализација на активностите кој е во согласност со стручно методолошките упатства најдоцна до
15 јануари 2016 година.
10-те ЦЈЗ работниот план го доставуваат и до ИЈЗ
на РМ како одговорна институција за координација,
следење, стручно методолошка помош, мониторинг,
евалуација, квартална верификација и известување за
реализацијата на програмските активности.
10-те ЦЈЗ најдоцна до 31 јануари 2016 година треба
да достават до ИЈЗ на РМ, комплетен годишен извештај за реализација на Националната годишна програма
за јавно здравје за 2015 година за територијата за која
се основани.
ИЈЗ на РМ треба најдоцна до 15 февруари.2016 година да достават до МЗ комплетен извештај за реализација на Националната програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година, со анализа и стручен коментар за добиените резулатати како и со предлог мерки за подобрување на состојбата.
10-те ЦЈЗ треба да достават до ИЈЗ на РМ предлог
Национална годишна програма за јавно здравје за 2017
година, најдоцна до 30 септември 2016 година.
ИЈЗ на РМ врз основа на предлог програмите на извршителите од 10-те ЦЈЗ треба да подготват и достават
до МЗ предлог текст на активности за „Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година“, најдоцна до 30 октомври 2016 година.
Мерки, активности, очекувани резултати и индикатори за реализација на програмските цели
Реализирањето на задачите и активностите се врши
организирано во подолу наведените четири основни
превентивни јавно здравствени дејности:
I. Социјално-медицинската дејност со здравствена
статистика и промоција на здравје
II. Санитарно-хигиенската дејност со здравствена
екологија
III. Епидемиолошката дејност
IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна
здравствена заштита на работниците и земјоделците
10-те ЦЈЗ ги спроведуваат активностите од првите
три превентивни јавно здравствени дејности , согласно
утврдена методологијата и начин на работа , врз основа
на донесени стручно методолошки упатства и со координација и стручно методолошка помош од страна
на експерти при ИЈЗ на РМ од сите области.
Програмските активности за ,,Безбедност и здравје
при работа и превентивна здравствена заштита на земјоделците“, ги спроведува Институтот за медицина на
труд на Република Македонија (во натамошниот текст:
ИМТ на РМ).
Институтот за Епидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика при Медицински факултет
Скопје, ќе спроведе програмски задачи за следење на
интрахоспитални инфекции како неопходни постапки
кон приклучување на Република Македонија на стандардите на ЕУ за согледување на реалната состојба и
следење на болничките инфекции.
ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје ќе го реализира „Пилот проект за промоција на физичка активност и развивање на спортски
вештини во пливање кај деца со Даунов синдром “.
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A. ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (ЦЈЗ)
Активностите во сите дејности се реализираат врз
основа на „стручно методолошките упатства за секоја
дејност“. Спроведувањето на програмските активности
и нивната реализацијата се реализира со координација
и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на
РМ.
За потребите на државата и на општините за чие
подрачје се основани ги спроведуваат програмски
следниве задачи и активности по дејности:
1. Социјално-медицинска дејност со здравствена
статистика и промоција на здравје
Во 10-те ЦЈЗ ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од
здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика каде ќе се спроведе
софтверска обработка на податоците според утврдени
апликативни програми и врз основа на стручно методолошките упатства.
По извршената логичка и математичка контрола и
компјутерски внес на обработените податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности ќе се изготват извештаи/анализи и информации кои содржат податоци
со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив
во амбулантно-поликлиничка, диспанзерска и болничка дејност, како и информации за утврдени заболувања
и состојби .
1. Од областа на здравствена статистика и информатика од обработените податоци од електронскиот
здравствен систем „ мој термин “ и извештаите од ЦЈЗ
ќе изготват:
1.1. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес од збирните извештаи за IV тромесечие 2015 година.
Рок на изготвување:
I квартал 2016
1.2. Изготвување на полугодишни збирни извештаи
за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за
II полугодие 2015 година
Рок на изготвување:
I квартал 2016
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1.7. Прибирање, вршење на логичка контрола на податоците од индивидуални извештаи за декември 2015
година и јануари-ноември 2016 година, компјутерски
внес и обработка на податоците
Рок на изготвување:
континуирано
1.8. Изготвување на публикација “Збирен извештај
за вработен кадар во здравствените установи за 2015
година
Рок на изготвување:
мај 2016 година
2. Од областа на социјална медицина со промоција
на здравје, ќе се изготват извештаи/анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив и информации за утврдени заболувања и состојби:
2.1. Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во 2015 година
за подрачјето на ЦЈЗ
Рок на изготвување: 15 јануари 2016 година
2.2. Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет во 2015 година за подрачјето што го покрива
ЦЈЗ
Рок на изготвување:
јули 2016 година
2.3. Извештај за здравјето на населението во 2015
година на подрачјето што го покрива ЦЈЗ
Рок на изготвување:
октомври 2016 година
2.4. Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во 2015 година за
подрачјето што го покрива ЦЈЗ
Рок на изготвување:
март 2016 година
2.5. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во 2015 година на подрачјето што го покрива ЦЈЗ
Рок на изготвување:
јуни 2016 година
2.6. Информација за болест или состојба по избор
на секој Центар за јавно здравје, во зависност од актуелноста, односно застапеноста во регионот во 2015 година на теми согласно табела број 1.
Табела број 1

1.3. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од годишни збирни извештаи за
кадар здравствени установи за 2015 година
Рок на изготвување:
I квартал 2016
1.4. Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес и обработка на податоци за збирните извештаи од кадар и посети од I
тромесечие 2016 година.
Рок на изготвување:
II квартал 2016 година
1.5. Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за I полугодие 2016
Рок на изготвување:
III квартал 2016 година
1.6. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирни извештаи II тромесечие
за 2016 година
Рок на изготвување:
III квартал 2016 година

Рок на изготвување: март 2016 година
2.7. Информација за една вулнерабилна група,
по избор на секој Центар за јавно здравје, во зависност од актуелноста и приоритетите за превенција
во регионот, согласно табела број 2
Табела број 2
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Рок на изготвување: ноември 2016
Индикатор: под точки 1-7 информации, извештаи и
анализи се доставуваат до ИЈЗ на РМ
3. Спроведување на здравствена едукација преку
едукативни предавања за целни групи на подрачјето што го покрива ЦЈЗ.
Во рамките на службите за социјална медицина во
центрите за јавно здравје, согласно законските одредби, се планираат, програмираат, извршуваат и евалуираат активности од здравствено-воспитната дејност
со населението на подрачјето на Центарот. Во оваа
смисла, се изготвуваат годишни програми и извештаи,
повремени информации и анализи за спроведените
здравствено-воспитни активности во одредени периоди, но исто така се пружа стручно-методолошка помош на здравствените установи на подрачјето, се координираат активности со повеќе владини и невладини
организации, се одржуваат предавања, трибини, семинари и други форми на здравствено-промотивна активност.
Здравствено-воспитната активност на ниво на ЦЈЗ
е со координиран пристап со единиците на локалната
самоуправа и насочени се кон : предучилишни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија,
здруженија, јавни гласила.
Едукативните активности треба да бидат точно дефинирани во работниот акционен план на следниве
теми:
- превенција на акутни и хронични незаразни болести општа популација;
- исхрана и здравје-здрави училишни оброци и
здравствен ризик од неправилна исхрана (во сите основни и средни училишта),
- здравствениот бенефит од спроведување на редовна физичка активност (во сите основни училишта и
предучилни установи);
- активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен период (во секоја паралелка од средното образование се организираат поединечни предавања);
Секој ЦЈЗ треба да достави работен -акционен план
до ИЈЗ на РМ и МЗ, во кој се наведени : место/локација на одржување, број/количина, време/час на одржување и планирана опфатена популација најдоцна до 15
јануари 2016 година.
Рок на реализирање:
квартално
Индикатор:
извештај за број на реализирани
едукации со број на учесници на наведена тема
3.1 Одржување на четири трибини (по една во секој
квартал) со јавно здравствена проблематика од интерес
за подрачјето што го покрива ЦЈЗ.
Рок на изготвување:
квартално
Индикатор:
извештај за одржана трибина на
тема со број на учесници
3.2. Печатење на агитки или брошури на наведените теми за четирите трибини
Рок на изготвување:
квартално
Индикатор:
доставена брошура
Организирањето на здравствено едукативни активности, промоции и трибини треба да се во корелација
со изготвениот промотивен едукативен материјал за
здравствено воспитување на населението (агитки и
брошури) согласно работниот план и координиран од
ИЈЗ на РМ и МЗ.

15 јануари 2016

3.3. Задолжително одбележување на светските денови, недели (Светски ден на срцето, Светски ден на
дијабетот, СИДА, туберкулоза, Ден на борба против
пушење, Светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, ден за борба против насилство врз жената и други) координирана активност со ИЈЗ на РМ и
МЗ.
Рок на изготвување:
квартално
Индикатор:
Извештај за број на реализирани
одбележувања
3.4. Работа на советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје и советувалишта за одвикнување од
пушење
Во рамките на 10-те ЦЈЗ ќе продолжат да функционираат советувалиштата за сексуално и репродуктивно
здравје, каде младите и адолесцентите ќе добиваат бесплатни совети, ќе се спроведуваат доброволните ХИВ
тестирања како и советувалиштата за одвикување од
пушење кои ќе ги спроведуваат активностите согласно
оваа програма и акциониот план за превенција на штетни афекти од пушењето.
Рок на извршување:
континуирано
Индикатор: квартални извештаи со број на советувани млади луѓе, спроведени тестирања, реализирања едукации
3.5. „Проект за промоција на физичка активност и
развивање на спортски вештини по пливање кај деца со
Даунов синдром“
Пилот проект за промоција на физичка активност и
развивање на спортски вештини по пливање кај деца со
Даунов синдром е со цел подобрување на нивната психолошка и физичката состојба , емоционално достигнување на нивната граница на задоволство и инклузија во
средината.
Елементите на физичко воспитување , игри, спорт и
рекреација се употребуваат како многу корисни средства против инвалидитетите од било кој вид , а особено кај децата со Даунов синдром кои бараат континуирана грижа за трајна присхофизичка рехабилитација .
Активностите ќе се реализираат преку ЈЗУ „Завод
за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје со
организирање на часови по пливање за деца со Даунов синдром.
Едукацијата ќе ја спроведуваат врвни спортски тренери и асистенти со завршен Факултет по физичка култура Скопје, 4 дена во неделата по еден час. Децата кои
ќе ги посетуваат часовите по пливање, пред започнување со часовите по пливање потребно да направат соодветен здравствен преглед .

Рок на извршување: јануари - декември 2016година
Индикатор: квартални извештаи со број на одржани
часови и едуцирани деца
Извршител: ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје
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2. Санитарно-хигиенска дејност со здравствена
екологија
Активностите во сите дејности ќе се реализираат
врз основа на „стручно методолошките упатства за секоја дејност“. Спроведувањето на програмските активности и нивната реализацијата се реализира со координација и со стручно методолошка помош од страна на
ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење и извештај за број на реализирани увиди и земени мостри
Извршители:
10-те ЦЈЗ
Фреквенција на известување: квартално до МЗ и
извештај со коментар во 2ро и 4то тромесечие до ИЈЗ
на РМ

1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и
приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани
со здравствената екологија

1.2 Следење на состојбата со водоснабдување, санитација и хигиена во училиштата

1.1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик
во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена
евиденција на водоснабдувањето
Во текот на годината секој ЦЈЗ врши редовни санитарно-хигиенски теренски извидувања на јавните водоснабдителни објекти со оценка за сигурност на објектот и можност за евентуални загадувања и ризик по
здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки
индикации се вршат санитарно-хигиенски теренски извидувања и на индивидуални водоснабдителни објекти.
На секој градски водовод се врши санитарно-хигиенски увид 4 пати годишно, локалните селски водоводи и селата без локални водоводи најмалку 1 теренски
увид годишно. Останатите јавни објекти - крајпатни
чешми, споменички чешми, чешми во рекреативни
подрачја и други ќе бидат опфатени најмалку еднаш
годишно. Квалитетот на водата се контролира со земање мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа и се издава стручно мислење.
За оние јавни водоснабдителни објекти со кои стопанисува организација за водоснабдување, обемот и
бројот на анализи ќе биде утврден со договор помеѓу
ЦЈЗ и јавните комунални претпријатија.
За сите јавни водоснабдителни објекти каде не стопанисува организација за водоснабдување, односно: села со сопствен водовод, села со други видови на водоснабдителни објекти, води со посебни својства - природни минерални, лековити , локални јавни водоснабдителни објекти во и вон населените места (чешми, бунари, извори, и др.), обемот и бројот на следење на квалитетот на вода за пиење согласно програмата рамковно е даден во Табела 1.1
Секој ЦЈЗ изработува „Анализа за проценката на
здравствениот ризик од водата за пиење, согласно
програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување, како составен дел од
Годишниот Извештај за остварените активности доставена до ИЈЗ на РМ.
Табела број 1.1

Процената на ризикот поврзан со фактори во училишна средина врз здравјето на децата и младите во
РМ со посебен акцент на пристапот до безбедна вода за
пиење, санитација и хигиена на училиштата и училишните тоалети и креирање на солидна база на податоци
за санитарно-хигиенската состојба во училиштата и податоци за пристапот до безбедна вода за пиење во училиштата во РМ, а со цел предлагање и превземање мерки за зачувување и унапредување на здравјето на оваа
вулнерабилна популација.
Активноста ќе се реализира преку санитарно-хигиенски увид во селектираните училишта и земање примероци вода за пиење за лабораториска анализа во рамки на планираните активности од табелата 1.1 со примена на методологија согласно посебно изработено
стручно методолошко упатство од страна на ИЈЗ на
РМ.
Земените примероци вода се во рамките на редовниот мониторинг согласно оваа програмата и договорните обврски со јавните комунални претпријатија .
Врз основа на утврдениот статус како и дониените
резултати од тестирање на примероците вода, ќе се изврши идентификација на ризик факторите по здравјето
на училишната популација.
Индикатор: Информација за санитарно-хигиенската
состојба во училиштата во Република Македонија со
предлог мерки за унапредување на здрава училишна
средина и мерки за зачувување и унапредување на
здравјето на училишната популација.
Извршители:
10-те ЦЈЗ
Фреквенција на известување:
30 ноември 2016
2.1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик
од квалитетот на површинските води од јавноздравствен аспект
Процена на ризикот, е врз основа на утврдениот
статус и извршени лабораториски испитувања на површинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект.
Бројот на увиди и на земање на мостри за бактериолошка и физичко-хемиска и микробиолошка анализа
ќе биде најмалку 2 пати годишно даден ( Табела 2.1),
но истиот може да се зголемува во зависност од актуелни хигиенско-епидемиолошки состојби.
ЦЈЗ подготвува „Годишна информација за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење на подрачјето на ЦЈЗ со мерки за асанација за
заштита и/или намалување на здравствениот ризик“ која ја доставува до ИЈЗ на РМ.
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Табела 2.1. Следење на квалитетот на површински
води

Индикатор за следење: извештај за број на реализирани увиди и земени мостри
Извршители: 10-те ЦЈЗ
Фреквенција на известување: квартално до МЗ и
извештај со коментар во 2ро и 4то тромесечие до ИЈЗ
на РМ
2.2. Процена на здравствено-еколошкиот ризик
на хигиенскиот квалитет на воздухот
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Остварување на задачата се одвива со проценка на
здравствено-еколошкиот ризик преку стационарен и
мобилен мониторинг систем на Министерството за животна средина и ИЈЗ на РМ како и испитување на следните видови загадувачки материи во мрежата на центри за јавно здравје:
- Во сите ЦЈЗ ќе се следи вкупен аероседимент на
81 мерни места, а во Велес и присуство на Pb, Cd, Zn,
Ni и Fe во аероседимент, како и во Куманово Pb, Cd и
Zn во аероседимент со вкупно 972 месечни примероци;
- Во ЦЈЗ Скопје и Велес ќе се следат лебдечки честички (чад) и ЅО2-сулфур двооксид на 9 мерни места
со 5475 дневни примероци;
- Олово, кадмиум и цинк во воздухот ќе се следи во
Велес на 2 мерни места со вкупно 413 дневни примероци, а во Скопје само олово на 1 мерно место со 14
дневни примероци;
- СО-јаглерод моноксид ќе се следи само во Скопје
на 4 мерни места со 56 примероци.
Задачата ќе се реализира со стандардни методи на
земање примероци атмосферски воздух и стандардни
методи на лабораториска дијагноза. Наодите за чад,
ЅО2, олово, кадмиум и цинк ќе се презентираат како
24-часовен просек во мг/м3 воздух, јаглерод моноксидот како часовен просек во мг/м3 воздух, а аероседиментот како месечен просек во мг/м2 површина.
Мерните места и бројот на примероци од следењето
на аерозагадувањето е даден во табела бр.1.4

Табела бр.1.4

* Олово се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври во Скопје
** Јаглерод моноксид се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври само во Скопје
*** Аероседимент се следи во Велес на 7 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb,Cd и Zn и во
Кавадарци на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Ni и Fe.
**** Олово, кадмиум и цинк во цврсти честички со високоволуменски узоркува; на воздух на едно м.м. се
следи секој ден, а на другото м.м. еден ден во неделата, во Велес
***** Аероседимент се следи во Куманово на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb,, Cd и
Zn.
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Индикатор: квартален извештај за извршени мерења до МЗ и ИЈЗ на РМ
Фреквенција на известување: Извештај со коментар
во 2ро и 4то тромесечие до ИЈЗ на РМ
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Табела бр.2. Следење на безбедност на храната во
болници

2.3. Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и
училишна популација
Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на
воздухот врз здравјето на изложеното население се
врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања
Ј00 - Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај
предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца
(7-14 годишна возраст) во град и села.
Во случаи на акутни состојби на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен,
од страна на територијално надлежниот ЦЈЗ веднаш
ќе ги извести МЗ, ИЈЗ на РМ и Министерството за животна средина и просторно планирање.
Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на
респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по
методологијата на СЗО.
Извршители: ЦЈЗ
Фреквенција на известување: Годишно, во 1 тромесечие

Табела бр.3. Следење на безбедност на храната во
домови за згрижување на стари лица

2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект
2.1. Следење на безбедноста на храната наменети
за одредени популациони групи со цел да се превенираат болестите поврзани со небезбедна храна
Следење на безбедноста на храната наменета за одредени популациони групи со цел да сепревенираат болестите поврзани со небезбедна храна ќе се врши лабораториска контрола на храната и чистотата на објектите во кои се приготвува храната за предучилишни, училишни установи, ученички, студентски домови, болнички устанoви и домови за згрижување на стари лица,
согласно табела 1, 2 и 3 во продолжение. Активноста
ќе се изведува согласно Правилникот за микробиолошка безбедност на храната и упатството изработено од
страна на ИЈЗ на РМ.
Табела бр.1. Следење на безбедноста на храната во
образовни установи

Индикатор: Извештај со број на земени анализи и
превземени мерки од небезбедна храна, доставени до
МЗ и ИЈЗ на РМ.
Фреквенција на известување: квартално
2.2. Проценка на хемиската контаминација на
храна од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони
За проценка на хемиската контаминација во 2016
година ќе се врши лабораториско тестирање и проценка на контаминацијата со пестициди и микотоксини.
ЦЈЗ во Битола, Куманово и Велес ќе земат и испитаат
примероци на прехранбени производи од домашно
производство за присуство на пестициди, според табелата бр 1.
Табела бр. 1 Дистрибуција на примероци за анализа
на резидуи на пестициди

ЦЈЗ во Скопје, Битола, Куманово и Велес ќе земат и
испитаат по примероци на прехранбени производи од
домашно производство за присуство на микотоксини,
согласно табелата бр 2.
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Табела бр.2 Дистрибуција на примероци за анализа
на микотоксини
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Индикатор за следење: извештај за број на земени
оброци
Рок на известување:
квартално
2.4. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појава на хронични незаразни заболувања
На определен репрезентативен примерок деца од
секој регион поединечно за ЦЈЗ, презентирани во табела број 2.4. ќе се вршат испитувања за соодветните популациони групи.

Индикатор за следење: Извештај со анализа на контаминираната храна, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ.
Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечие

Табела бр.2.4. Вкупен број на ученици кои ќе бидат
опфатени за проценка на нутритивен статус

2.3. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички/студентски домови и домови за
згрижување на стари лица
Биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испитување на енергетската вредност, како и содржината на
макронутриенси (јаглени хидрати, масти и протеини) и
микронутриенси (витамини и минерали) во единица
оброк кој се користи во исхраната на популациите опфатени со следењето.
Во 2016 година, ЦЈЗ по утврдена методологија базирана на база на податоци за состав на храната, ќе ја
испитуваат нутритивна вредност на исхраната која се
подготвува во овие установи, и тоа:
- во предучилишните установи ќе се испитуваат по
пет дневни оброци во 4 сезони (пролет, лето, есен,
зима);
- во училиштата со организирана целодневна исхрана ќе се испитуваат по пет дневни оброци во две сезони и тоа во пролет (март-април) и есен (ноември-декември);
- во ученичките/студентските домови ќе се испитуваат по седум дневни оброци во две сезони и тоа во
пролет (март-април) и есен (ноември –декември);
- во домовите за згрижување на стари лица ќе се испитуваат по седум дневни оброци во четири сезони
(пролет, лето, есен, зима).
10-те ЦЈЗ ќе достават извештај за извршените активности, согласно стручно методолошкото упатство
за квалитетот на исхраната во установите на подрачјето до ИЈЗ на РМ во 4-ти квартал (најдоцна до 1 декември 2016 година ) .
Табела бр.1 Преглед на број на објекти и оброци по
ЦЈЗ

Антропометриски испитувања за определување на
растот и нутритивниот статус ќе се вршат со мерење на
телесна висина и телесна тежина кај деца од предучилишна возраст, второ одделение, петто одделение и
прва година средно образование .
За сите популации на деца извештаите ќе се доставуваат електронски до ИЈЗ на РМ, во ексел документи,
по претходно доставен формат на документ од страна
на ИЈЗ на РМ.
Извршување на активностите и испраќање на извештаи од извршените активности за процена на нутритивниот статус, по популациски групи, 10-те ЦЈЗ ќе
ги доставуваат до ИЈЗ на РМ.
Индикатор за следење: Извештаи до МЗ и ИЈЗ на
РМ за извршените активности
Рок на известување:
Квартално
- Во првиот квартал на 2016 за децата од предучилишни установи (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1
април 2016 година );
- Во вториот квартал за децата од второ одделение
(извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1 јули 2016година);
- Во третиот квартал за учениците од петто одделение (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1 октомври
2016 година );
- Во четвртиот квартал за децата од прва година
средно образование (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна
до 1 декември 2016 година).
2.5. Следење на нутритивна вредност на стандардната болничка исхрана
Во 2016 година ЦЈЗ ќе ја испитуваат нутритивната
вредност на стандардната исхрана во стационарните
установи во Република Македонија и при клиниките на
Клиничкиот центар во Скопје, Специјалната болница
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за гинекологија „Мајка Тереза“, Институтот по белодробни заболувања кај децата - Козле и Градската општа болница „8 ми септември“ по стандардна методологија, со динамика на испитување на 3 оброци месечно, во текот на сите 12 месеци во 2016 година.
Испитувањето на биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испитување на енергетската вредност, како
и содржината на макронутриенси (јаглени хидрати,
масти и протеини) и микронутриенси (витамини и минерали) во единица оброк кој се користи во исхраната
на болните без специфични нарушувања на органските
системи кои би продуцирале исхрана според специфична диета.
ЦЈЗ во извештаите ќе наведат за кои болни е подготвувана храната, односно на кои одделенија е поделена, имајќи ја предвид забелешката од претходниот
пасус при одбирање на оброците за анализа.
10-те ЦЈЗ ќе достават извештај за извршените активности, согласно стручно методолошкото упатство
за нутритивниот квалитет на болничката исхрана до
ИЈЗ на РМ во 4-ти квартал (најдоцна до 01 декември
2016 година )
Обемот на активностите за секој регион на ЦЈЗ прикажан е во табелата бр. 2.5.
Табела бр.2.5. Следење на нутритивниот квалитет
на болничката исхрана
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ЦЈЗ Куманово ќе врши мониторинг на бучава на 10
мерни места во Куманово, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер,
Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе
извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен
примерок од возрасната популација.
Извршители:
ЦЈЗ Битола, ЦЈЗ Куманово
Индикатор за следење: Извештаи за извршените активности со анализа и проценка на здравствениот ризик од бучавата, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ
Рок на известување: 2 ро и 4 то тромесечие
3. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ
Активностите од епидемиолошката дејност ќе се
реализираат со цел обезбедување на стабилна и мирна
епидемиолошка состојба , а врз основа на „стручно методолошкото упатството за епидемиолошка дејност“.
Спроведувањето и реализацијата на програмските активности се координирани и со стручно методолошка
помош од страна на ИЈЗ на РМ.
1. Следење, анализа,спроведување и евалуација
на мерките за заштита на населението во услови на
појава на заразни и други заболувања , епидемии и
други вонредни состојби и вршење на активна и пасивна имунизација
1.1 Годишен извештај за заразните заболувања
во 2015 година по пол и возраст на заболените и по
месец на заболувањето, за подрачјето кое го покрива ЦЈЗ, со епидемиолошки коментар.
Индикатор: извештај доставен до ИЈЗ на РМ
Рок на известување: 15 јануари 2016 година
1.2 Месечни билтени за движењето на заразните
болести со епидемиолошки коментар врз основа на
теренски епидемиолошки увиди , секојдневно прибирање, обработување и анализирање на пријавите
за заразни болести и евидентирање во книга за евиденција на заразните заболувања.

Индикатор за следење: Извештаи за број на земени
оброци до МЗ и ИЈЗ на РМ
Рок на известување:
Квартално
3.Проценка на здравствениот ризик од бучавата
во животната средина
ЦЈЗ Скопје ќе врши мониторинг на бучава на 14
мерни места во Скопје, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ,
во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен
примерок од возрасната популација.
ЦЈЗ Битола ќе врши мониторинг на бучава на 15
мерни места во Битола и Кичево, два пати годишно со
одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти,
вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната популација.

Индикатор: 12 изготвени и доставени месечни билтени до ИЈЗ на РМ и Државниот санитарен и здравствен инспекторат (во натамошниот текст: ДСЗИ).
Рок на известување: до десетиот работен ден во тековниот месец за изминатиот месец
1.3 Следење на пријавувањето и евиденцијата
на заразните заболувања и микробиолошките изолатати, во здравствените установи ,со изработка на
писмени информации со предлог мерки кои ќе се
доставуваат до здравствената установа каде е направен увидот, до ДСЗИ ,МЗ и ИЈЗ на РМ .
Индикатор: извештај доставен до ИЈЗ на РМ и МЗ
Рок на известување:
квартално
2. Изготвуваат регионални оперативни планови
со противепидемиски мерки и активности при појава на зголемен број на заразни заболувања или епидемија, учествуваат во нивното реализирање и
стручно раководат со здравствената дејност во нивното спроведување за подрачјето кое го покрива
ЦЈЗ;
Индикатор: Извештај за реализирани активности и
оперативен план до МЗ, ДСЗИ и ИЈЗ на РМ
Рок на известување: Во рок од 24 часа, континуирано
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3. Епидемиолошки теренски увиди , анкетирање
и лабораториска дијагностика по епидемиолошки
индикации при појава на зголемен број заболени од
заразно заболување во воспитно образовни институции, затворени колективи, населби и друго согласно
позитивната законска регулатива од областа.
Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид, број
на епидемиолошки анкети, број на извршени лабораториски анализи за идентификација на причинителот .
Рок на известување: кавартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
4. Епидемиолошки увид и лабораториско испитување за идентификација на причинителот ќе се
врши задолжително при појава на зголемен број на
заболени со епидемиолошка поврзаност или епидемија од ентероколит.
Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид со
број на извршени лабораториски анализи за идентификација на причинителот за ентероколити.
Рок на известување: кавартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
5. Епидемиолошки испитувања, анкетирање и лабораториска дијагностика за секој случај на вирусен хепатит како и диференцијална дијагноза за типот на вирусниот хепатит.
Индикатор: Извештај за број на извршени анкети,
теренски увиди и број на лабораториски анализи
Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
6. Епидемиолошки анкети направени при следење
на бацилоносителството врз основа на законските прописи, на лицата кои прележале цревен тифус, паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози.
Индикатор: Број на извршени епидемиолошки анкети.
Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
7. Активности при појава на алиментарните токсиинфекции и салмонелозите. ЦЈЗ веднаш телефонски го информираат ИЈЗ на РМ, ДСЗИ, Агенција за
храна и ветеринарно здравство (во натамошниот текст:
АХВ) и МЗ, спроведуваат епидемиолошки увиди во
соработка со ДСЗИ и АХВ која ќе мострира примероци
на храна и предмети кои доаѓаат во контакт со храната,
брисеви од работни површини и од вработениот персонал, во објектите каде се произведува, складира, подготвува и дистрибуира храната, а кои ќе бидат соодветно лабораториски/микробиолошки анализирани. За
најдената состојба ќе се изработи и достави информација со стручно мислење и предлог мерки.
Индикатор: Број на земени мостри и брисеви за
микробиолошка анализа доставена до МЗ, ДСЗИ, АХВ
и ИЈЗ на РМ
Рок на известување: Информација за извршен увид
доставена во рок од 24 часа до ИЈЗ на РМ и МЗ
8. Континуирано следење на спроведување на задолжителна имунизација од страна на регионалниот координатор за имунизација, преку квартални теренски увиди во сите вакцинални пунктови на територијата на ЦЈЗ и пружање на стручна методолошка помош од областа на имунизацијата (одржување и примена на ладен ланец, температурен мониторинг, чување на вакцини, евиденции и извештаи, употреба на
мултидозни виали на вакцина и безбедна апликација
согласно календарот за имунизација).
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Индикатор: Извештај со коментар и предлог мерки
од реализирани теренски увиди во вакцинални пунктови доставен до МЗ, ДСЗИ и ИЈЗ на РМ
Рок на известување:
квартално
9. Следење на опфатот на задолжителната вакцинација преку следење на реализацијата на планот за
имунизација и изработка на извештај за опфатот со
епидемиолошки коментар , кој ќе биде доставен и до
раководителот на здравствената организација која е задолжена за спроведување на задолжителната вакцинација.
Индикатор: извештај со евалуација на опфатот до
МЗ, ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствената установа.
Рок на известување:
2ри и 4ти квартал
10. Ставање под контрола на останати заболувања против кои се спроведува задолжителна имунизација
Активен епидемиолошки надзор над секој случај
или сомнение на заболување против кое се спроведува
задолжителна вакцинација при што се врши проверка
на вакциналниот статус, опфатот со имунизација на територијата каде е регистрирано заболувањето, задолжителна лабораториска дијагноза и итно пријавување
до ИЈЗ на РМ, согласно епидемиолошко медицински
знаења и доктринарни процедури за контрола на заболувањата против кои се спроведува задолжителна имунизација .
Индикатор: број на извршени активни епидемиолошки надзори и серолошки анализи
Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално
до ИЈЗ на РМ и МЗ
11. Активности за одржување на резултатите
постигнати со ерадикација на детската парализа во
координација со ИЈЗ на РМ согласно усвоениот акционен план за следење на акутна флакцидна парализа (во
натамошниот текст: АФП) случаи
ЦЈЗ ги продолжуваат своите активности во врска со
спроведувањето на активниот надзор над детската парализа, по обработка на добиените неделни извештаи
од здравствените установи на територијата која ја покриваат, еднаш неделно доставуваат „Неделни извештаи
за активен надзор на АФП“ до ИЈЗ на РМ.
При регистрирање на АФП случај, епидемиолог од
ЦЈЗ врши теренско епидемиолошко истражување, пополнува епидемиолошка анкета, го проверува вакциналниот статус на заболениот и блиските контактите во
надлежната служба за вакцинација, прави проверка на
опфатот со ОПВ вакцина на подрачјето каде живее
АФП случајот. За најдената состојба од теренските истражувања изготвува информација и во рок од 24 часа
ја доставува до ИЈЗ на РМ и МЗ.
Од блиските контакти на АФП случајот - деца на
возраст до 15 години, се зема фецес за вирусолошко
испитување, кој заедно со доставениот фецес за АФП
случајот се транспортира до вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ.
Индикатор: број на доставени неделни извештаи за
активен надзор на АФП, број на извршени посети,
број на земени материјали доставени до ИЈЗ на РМ
Рок на известување: во рок од 24 часа, квартално
до ИЈЗ на РМ и МЗ
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12. Активности за елиминација на автохтоните
морбили и конгенитална рубеола во координација со
ИЈЗ на РМ, согласно усвоениот ажуриран акционен
план „Програма за елиминација на автохтоните мали
сипаници и рубеола и превенција на конгенитална рубеола инфекција (КРИ)“.
Епидемиолошки надзор над спроведувањето на задолжителната имунизација согласно по пат на епидемиолошки увиди, контрола врз водењето на соодветна
евиденција и документација, изготвени извештаи за
вакцинација.
Изготвување на информации од извршените теренски увиди од страна на ЦЈЗ/ПЕ со предлог мерки.
При појава на случај со клиничка слика компатибилна на мали сипаници и рубеола епидемиолошката
служба на ЦЈЗ, во рок од 24 часа го известува ИЈЗ на
РМ и МЗ, прави епидемиолошка анкета и обезбедува
материјал за серолошка потврда на заболувањето кој се
доставува до вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на
РМ.
Индикатор:број на извршени епидемиолошки увиди и анкети, број на земени материјали за лабораториско докажување
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
13. Одржување на состојба на елиминација на
тетанусот кај новороденчињата
- Перманентен увид на ЦЈЗ/ПЕ во вакциналните
служби во однос на опфатот со Те-Ал вакцина на женската популација на 18 годишна возраст/репродуктивен
период, како и на гинеколошко - акушерските одделенија преку повремени теренски увиди.
- Изготвување на информација за најдената состојба при теренскиот увид со заклучоци и предлог мерки.
- Комплетна обработка и иследување на секој случај на неонатален тетанус и итна пријава до ИЈЗ на РМ.
Индикатор: број на лабораториски анализи на лица ставени под здравствен надзор
Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
14. Одржување на резултатите постигнати со
ерадикација на маларијата во Република Македонија
- Активности за одржување на резултатите постигнати со ерадикација на маларијата во Република Македонија преку редуцирање на опасноста од внесување
и ширење на маларија и други заболувања кои се пренесуват преку вектори, со примена на превентивни
мерки на теренска и аеродезинсекција.
- Задолжителна хемиопрофилакса за лицата кои патуваат во земји каде постои ендемија или епидемија на
маларија согласно препораките на СЗО (Меѓународен
сообраќај и здравје) и законските прописи. ЦЈЗ/ПЕ ќе
вршат здравствен надзор и лабораториско испитување
на маларија на сите лица кои пристигнуваат од овие
земји. На лицата ставани под здравствен надзор за маларија им се зема периферна размаска и густа капка
крв за паразитолошко испитување.
При појава на случај на маларија или позитивен лабораториски резултат, епидемиолошките служби на
ЦЈЗ/ПЕ ќе направат епидемиолошка увид, анкета и ќе
подготват информација до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и МЗ.
Индикатор: број на лабораториски анализи на лица ставени под здравствен надзор
Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
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15. Епидемиолошко следење и контрола на природно жаришните инфекции преку теренски увиди
и анкети и превземање на соодветни превентивни
мерки.
Индикатор: број природно жаришни инфекции,број
на превземени превентивни мерки против природно
жаришни инфекции
Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ
16. Активности за спречување и сузбивање на
интрахоспиталните инфекции.
Ке се реализираат согласно изготвениот координиран пристап и методологија изработена од страна на
ИЈЗ на РМ за земање материјали , (брисеви од стерилен
материјал, работни површини, стерилност на воздух и
друго), од стационарните здравствени установи , по
еднаш во секој квартал при што земените материјали
ќе бидат микробиолошки обработени во сопствените
лаборатории на ЦЈЗ.
За најдената состојба ќе се изготви извештај со епидемиолошки коментар и предлог мерки и активности
кој веднаш ќе се достави до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствените установи каде се направени увидите.
Индикатор: број на извршени увиди и земени мостри доставен до МЗ
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
17. Спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и
дератизација (ДДД) - по епидемиолошки индикации
согласно законските прописи , на своето подрачје и на
подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е развиена.
Индикатор: површина која е опфатена со ДДД активности
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
18. Активности за епидемиолошко следење и
проучување на патиштата за спречувањето и сузбивање на зоонозите (кју треска, туларемија, беснило,
лајшманиоза, лептоспирози, хеморагични трески и др.)
во соработка со ветеринарната дејност.
Во случај на акумулација на случаи на зоонози, ЦЈЗ
вршат теренски увиди во засегнатото подрачје во координација со ветеринарната дејност. Од добиените
пријави, извршените увиди и епидемиолошки анкети за
зоонози, изготвуваат информации со предлог на противепидемиски мерки и истите ги доставуваат до надлежните институции.
Индикатор: Број на обработени епидемиолошки анкети за зоонози, број на теренски увиди
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
19. Рано известување и предупредување за појава на заразни болести и брз одговор (АЛЕРТ-систем)
Во 2016 година, АЛЕРТ системот продолжува да
функционира на територијата на целата држава, како
законски регулиран систем за следење на заразни болести.
а. ЦЈЗ вршат прибирање на збирни неделни извештаи и даваат стручна помош на здравствените работници -матичните доктори на нивната територија, внесување во посебен софтвер и статистичка обработка и анализа на доставените податоци, кои во електронска форма ќе ги достават како неделен извештај до ИЈЗ на РМ .
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Индикатор: Број на обработени неделни извештаи
добиени од матичните доктори, број на изготвени неделни, број на епидемиолошки надзори и извештаи
доставени до ИЈЗ на РМ.
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
б. При појава на алерт од одреден синдром, епидемиолошката служба при ЦЈЗ треба да изврши теренски
увид за откривање на причините и да преземе мерки за
спречување и сузбивање на заразното заболување.Од
извршениот увид ЦЈЗ ќе достави извештај до ИЈЗ на
РМ и МЗ за резултатите, причинителот и превземените
мерки за сузбивање на заболувањето.
Индикатор: Број на теренски увиди при регистрирање на алерт, број на изготвени информации од теренски увиди.
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
20. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања во Република Македонија
10-те ЦЈЗ со започнување на сезоната на грип (40
недела) рутински ја следат состојбата со грипот на својата територија, преку епидемиолошки увиди во одредени здравствени установи и прибирање на групни
пријави за грип.
При зголемен број на заболени или епидемија на
грип, ќе се врши засилен надзор (теренски увиди) на
подрачјата каде се регистрирани такви состојби. Од теренските увиди ќе се подговуваат информации со предлог мерки за најдената состојба и ќе се доставуваат до
ИЈЗ на РМ и МЗ.
10-те ЦЈЗ, во соработка со здравствените установи
ќе земаат материјали од заболени лица со типична клиничка слика на грип, за вирусолошка дијагностика и
утврдување на типот на вирусот на грип кој циркулира
во земјата.
Индикатор: Број на направени епидемиолошки теренски увиди, број на доставени информации од увиди,
број изготвени неделни групни пријави за грип, број на
земени материјали за вирусолошка дијагностика
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

15 јануари 2016

Индикатор: Број на направени увиди, број на изготвени информации.
Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално
до МЗ и ИЈЗ на РМ
23. 10-те ЦЈЗ навремено обезбедуваат вакцини и
вршат вакцинација и хемиопрофилакса по епидемиолошки индикации на определени групи или поединци против хепатитис Б, тетанус, тифус, грип, менингококен менингит, колера, жолта треска, а по потреба и против други заразни заболувања. Ќе водат
уредна медицинска евиденција и документација врз основа на законската регулатива.
Ќе доставуваат соодветни извештаи за спроведената активност до ИЈЗ на РМ.
Индикатор:
извештај
Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ
24. Здравствено – воспитна дејност од областа
на епидемиологијата во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести и важноста и бенефитот
од имунизацијата, со цел одржување на опфатот на
имунизацијата на 95%, со посебен акцент кон морбили
и рубеола, полиомиелит и нововедените вакцини, во
училишта, општини и слично, преку организирани предавања, преку средствата за јавно информирање, а врз
основа на доставениот работен план.
Индикатор: Извештај за број на одржани едукации и присутни слушатели , материјали од предавањето (предавање, брошури/флаери)
Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ
Предвиден годишен обем на работа по поедини
програмски активности од епидемиолошката дејност
кој во зависност од епидемиолошката состојба може да
биде зголемен даден во табела број 1.
Табела број 1

21. ЦЈЗ ќе вршат епидемиолошки увиди при појава на ретки болести, болести кои повторно се појавуваат или непознати/нерегистрирани досега болести во Република Македонија со стручно методолошка помош од ИЈЗ на РМ и за најдената состојба на
теренот ќе доставуваат информации до соодветни надлежни институции.
Индикатор: Број на направени увиди, број на изготвени информации.
Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално
до МЗ и ИЈЗ на РМ
22. Мерки и активности за спречување на тропски, карантински и паразитарни заболувања
За спречување на внесување и ширење тропски карантински заболувања 10-те ЦЈЗ ќе преземат мерки и
активности согласно законските прописи и усвоените
протоколи донесени врз основа на Меѓународниот
здравствен правилник (МЗП), за што ќе водат редовна
евиденција.
Под здравствен надзор ќе бидат ставени лица повратници од земји во кои се регистрираат овие заболувања во ендемска или епидемиска форма, согласно
доставените податоци за земјите од страна на ИЈЗ на
РМ од СЗО-Меѓународно патување.
Секој сомнителен случај на колера за дефинитивна
лабораториско - микробиолошка дијагноза се испраќа
до ИЈЗ на РМ.

Б. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ИЈЗ на РМ врши координација, следење, мониторирање и евалуација над спроведувањето на Програмските јавно-здравствени активности и пружа стручно методолошка помош на 10-те ЦЈЗ.
ИЈЗ на РМ ја координира, стручно контролира и насочува работата на ЦЈЗ, врши мониторинг и дава оценка на здравствено - еколошкиот ризик од одредени
фактори во животната средина, преку квартални теренски увиди во сите здравствено превентивни дејности во
секој ЦЈЗ, а врз основа на Упатство со методологија
за менаџирање и управување со програмата. За спрове-
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дената активност секој сектор во ИЈЗ на РМ подготвува
извештај за координација, следење, стручно методолошка помош и реализација на програмските активности од страна на сите извршители и констатирана состојба со коментар.
Индикатор: детален извештај од секој сектор на ИЈЗ
на РМ
Рок на известување:
квартално
Овие активности ги спроведува континуирано преку квартални теренски увиди во сите здравствено превентивни дејности во секој ЦЈЗ, а врз основа на Упатство со методологија за менаџирање и управување со
програмата. За спроведената активност секој сектор во
ИЈЗ на РМ подготвува извештај за координација, следење, стручно методолошка помош и реализација на
програмските активности од страна на сите извршители и констатирана состојба со коментар.
Индикатор: детален извештај од секој сектор на ИЈЗ
на РМ
Рок на известување:
квартално
ИЈЗ на РМ како врвна јавно здравствена установа
во превентивната медицина, ги обезбедува и располага
во текот на цела година со потребните реагенси за дијагностика на причинителите на заразни заболувања
согласно програмските активности.
Реализирањето на задачите и активностите се врши
организирано во сите превентивни здравствени дејности за што до МЗ се доставува извештај во рок и фреквенција согласно оваа програма, а при вонредни околности и јавно здравствени закани, фреквенцијата на
известувањето е веднаш.
ИЈЗ на РМ како институција номинирана од МЗ за
координатор во различни меѓународни институции од
доменот на јавното здравје, треба се да го информираат МЗ за секоја добиена покана за учество на настани/семинари надор од државата, да го достават на
увид материјалот подготвен за учество/презентација
на настанот до МЗ-сектор за превентивна здравствена
заштита и во рок од пет дена од завршување на настанот да достават информација за заклучоците и препораките од учеството.
Индикатор: доставено известување, материјал, информација
Рок на известување: пет дена од завршување
Подготовка и спроведување на програми за континуирано професионално усовршување во соработка со
други образовни институции за вработените во ИЈЗ на
РМ и 10-те ЦЈЗ, како и за други целни групи, во областа на јавното здравје.
Индикатор: годишен акционен план за континуирана едукација и извештај за спроведени едукации
Рок на извршување: прв квартал и континуирано
Извршители: ИЈЗ на РМ, Медицински факултет
Скопје и школа за јавно здравје
I. СОЦИЈАЛНО - МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ
СО ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во
рамките на оваа превентивна здравствена дејност, го
следи, мониторира, верифицира и квартално го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна
на 10-те ЦЈЗ.
ИЈЗ на РМ во рамките на оваа дејност, а врз основа
на стручно методолошкото упатство за работа ги прибира, подготвува, анализира и води збирки на податоци
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согласно Законот за евиденции во областа на здравството, како и врз основа на податоците од електронскиот здравствен систем „мој термин“ и доставените и
обработените податоци страна на 10-те ЦЈЗ.
Активностите ќе се реализираат преку координација на секторите за: социјална медицина и промоција
на здравјето и Центарот за статистичка обработка на
здравствени податоци, публицистика и едукација.
Во тек на 2016 година преку 10-те ЦЈЗ, за потребите на државата ќе се изработат следниве збирни извештаи, публикации и информации:
I. Социјално-медицинска дејност со здравствена
статистика
Во тек на 2016 година ќе продолжи спроведувањето
на статистичките истражувања од областа на здравството.
Ке се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика при 10-те ЦЈЗ во Република
Македонија и податоците од електронскиот здравствен
систем „мој термин“.
1. Збирни евиденции
Збирни извештаи содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив како и податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности.
Во тек на 2016 година ЦЈЗ, ИЈЗ на РМ ќе изврши
обработка на пристигнатите податоци од збирните
извештаи за:
- II полугодие за 2015 година, годишни збирни извештаи за 2015 година, и збирни извештаи за IV тромесечие за 2015 година за хигиенската исправност на
намирниците и предметите за општа употреба и извештаи за несреќи на работа;
- за I полугодие за 2016 година и тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2016 година.
Од доставените збирни извештаи за 2015 година по
извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците, ќе се изготват:
1.1. Годишни збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2015 година за Република Македонија
Индикатор: доставени извештаи до МЗ
Рок на изготвување: Мај 2016 година
Од доставените збирни извештаи за 2016 година,
по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците ќе се изготват:
1.2. Полугодишни збирни извештаи на ниво на
Република Македонија за 2016 година.
Индикатор: доставени извештаи до МЗ
Рок на изготвување: септември 2016 година
Секторот за статистика преку теренски квартални
посети во 10-те ЦЈЗ во Република Македонија ги спроведе стручно методолошка помош за правилната примена на МКБ-10 и примената на другите параметри во
збирните извештаи, а со цел квалитетна обработка на
податоците од збирните евиденции, како и во здравствените установи во соработка со стручните лица од
ЦЈЗ на подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе
подобрување во доставувањето на здравствено-статистичките податоци по однос на квалитет и квантитет.
Индикатор: извештај за теренска посета и стручно методолошка помош во ЦЈЗ доставен до МЗ
Рок на известување:
квартално
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2. Здравствени публикации во Република Македонија за 2016 година
Заради поширока достапност за користење на
здравствено-статистичките податоци од збирните и индивидуалните здравствено-статистички евиденции во
тек на 2016 година, врз основа на податоците од „мој
термин“ и податоците од 10-те ЦЈЗ, ќе бидат изготвени
следниве публикации:
2.1. Здравствената карта на Република Македонија
за 2015 година, ќе ја презентира состојбата на здравствената заштита во Република Македонија по однос
на организационата структура, здравствените дејности
и здравствениот кадар, морбидитет и морталитет.
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври 2016 година
2.2. Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија за 2015 година
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври 2016 година
2.3. Мрежа на болничките здравствени установи за
2015 година
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: март 2016 година
2.4. Специјалистички служби во Република Македонија во 2015 година
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: март 2016 година
2.5. Кадар во здравствени установи во Република
Македонија во 2015 година
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: март 2016 година
3. Регистри за незаразни болести
Во тек на 2016 година од доставени и обработени
индивидуални евиденции од одделенијата за здравствена статистика и информатика преку 10-те ЦЈЗ најдоцна
до секој 5-ти во месецот за претходниот месец, како и
врз основа на податоци од „ мој термин“, ИЈЗ на РМ ќе
ги подготви следните регистри:
3.1. Регистар за шеќерна болест на Република
Македонија за 2015 година
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: јуни 2016 година
3.2. Регистар на професионални заболувања на
Република Македонија за 2015 година
3.3. Регистер на исхемична болест на срцето на
Република Македонија за 2015 година
3.4. Регистер на брубрежна инсуфициенција на
Република Македонија за 2015 година
3.5. Регистер на сообраќаен травматизам на Република Македонија за 2015 година
Индикатор:
доставени регистри
Рок на изготвување: септември 2016 година
4. Болнички морбидитет во Република Македонија, 2015
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: ноември 2016 година
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Индикатор: квартален извештај за поставени материјали на интернет-страна
Рок на изготвување: Задачата е континуирана
II. Социјално-медицинска дејност со промоција
на здравје
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во
рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да
го известува МЗ за реализирањето на активностите и
доставувањето на извештаи/анализи и информации од
страна на ЦЈЗ.
Секторот за социјална медицина и промоција на
здравје дава стручна методолошка помош од областа
на јавното здравје во заштитата на здравјето , унапредувањето на здравјето, скринингот на населението и
следењето на болестите.
ИЈЗ на РМ преку секторот за промоција, анализи и
следење на незаразни болести во рамките на оваа дејност, а врз основа на стручно методолошкото упатство
за работа ќе ги реализира следниве активности:
1. Извештај за спроведување на годишната национална програма за јавно здравје во Република
Македонија во 2015 година
Индикатор: Изготвен извештај
Рок на изработка: 15 јануари 2016 година
1. Информација за извршени активности на институтот за јавно здравје на Република Македониај
во 2015 година согласно Национален акционен
план за родова еднаквост
Индикатор: Изготвена информација
Рок на изработка: февруари 2016 година
2. Информација за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Република Македонија во 2015 година
Индикатор: Изготвена информација
Рок на изработка: јуни 2016 година
3. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Република Македонија
Индикатор: Изготвена анализа
Рок на изработка: септември 2016
4. Анализа на работењето на јавните здравствени установи во Република Македонија во 2015 година
Индикатор: Изготвена анализа
Рок на изработка: септември 2016 година
5. Упатство за практикување физичка активност за подобро здравје
Индикатор: изготвено упатство
Рок на изработка: прв квартал 2016

5. Морталитет во Република Македонија во 2015
година
Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври 2016 година

6. Извештај за резултатите од студијата за преваленцата на употреба на дроги кај децата на возраст од 16 години во Република Македонија како
дел од интернационална студија (ЕСПАД - 2015)
Индикатор: Изготвен извештај
Рок на изготвување: февруари 2016

6. Одржување и развој на интернет-страна на ИЈЗ
на РМ, изготвување публикации, информации, анализи, брошури и други материјали за потребите на
Центарот за статистичка обработка на здравствените
податоци, публицистика и едукација како и за потребите на сите сектори во ИЈЗ на РМ и МЗ.

7. Извештај за резултатите од студијата за однесувањето на децата на училишна возраст кон здравјето во Република Македонија како дел од интернационална студија (HBSC - 2014)
Индикатор: Изготвен извештај
Рок на изготвување: март 2016
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8. Извештај за резултатите од студијата за преваленцата на употреба на тутун од децата на возраст 13-15 години во Република Македонија како
дел од интернационална студија(GYTS2015/2016)
Индикатор: Изготвен извештај
Рок на изготвување: јуни 2016
9. Информација за состојбата со болестите на зависност во Република Македонија
Индикатор: Изготвена информација
Рок на изработка: октомври 2016 година
10. Извештај за здравствени индикатори “здравје за сите”
Индикатор: Изготвен извештај
Рок на изготвување: втор квартал 2016
11. Извештај за здравјето и здравствената заштита на населението во Република Македонија во
2015 година
Индикатор: Изготвен извештај
Рок на изготвување: ноември 2016
12. Изготвување извештај за работата на советувалиштата за сексуално и репродуктивно здравје во
10-те ЦЈЗ
Индикатор: Изготвен табеларен и наративен извештај
Рок на изготвување: квартално
13. Извештај за работата на советувалиштата за
откажување од пушење во 10-те ЦЈЗ
Индикатор: Изготвен табеларен и текстуален извештај
Рок на одржување: квартално
14. Следење и координација на промотивно-едукативните активности на 10-те ЦЈЗ
Индикатор:извештај за активностите на ИЈЗ и збирен извештај за 10-те ЦЈЗ за реализирани промотивни
активности
Рок на извршување:
Квартално
15. Стручно-методолошка помош од областа на
социјална медицина со промоција на здравје
Преку теренски квартални посети во 10-те ЦЈЗ во
Република Македонија ќе се спроведе стручно методолошка помош.
Индикатор: извештај до МЗ за теренска посета и
стручно-методолошка
Рок за известување:
квартално
16. Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности на 10-те
ЦЈЗ со извештај од областа на социјална медицина
со промоција на здравје
Преку теренски квартални посети во 10-те ЦЈЗ во
Република Македонија ќе се спроведе квартален мониторинг.
Индикатор: доставен извештај до МЗ
Рок за известување:
квартално
17. Здравствена промоција – здравствено воспитување врз основа на подготвен и доставен работен
план и во координација со МЗ
a) Организација и спроведување на промотивни акции и кампањи, предавања и трибини, пропратени со
печатен материјал за : правилна исхрана,здрави стило-
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ви на живот,превенција на хронични незразни болести,
бенефити од физичка активност,штетноста од пушењето и алкохолот
б) одбележување на соодветни светски денови, недели (пример:Светски ден на срцето, Светски ден на
дијабет, Ден на борба против пушење, Светски ден за
сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, 16 Дена
за борба против насилството врз жената и друго) пропратени со печатен материјал.
в) Следење и координација на промотивно едукативните активности на 10-те ЦЈЗ
Рок на извршување:
квартално
Индикатор :извештај за активности на ИЈЗ на РМ
и збирен извештај за 10-ЦЈЗ за реализирани промотивно едукативни активности, доставени до МЗ
II. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО
ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во
рамките на оваа превентивна здравствена дејност,
треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за динамиката на реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ како извршители.
1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и
приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани
со здравствената екологија
1.1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик
во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена
евиденција на водоснабдувањето преку изработка на
анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, врз основа на извештаите од извршените
увиди и анализи од страна на 10-теЦЈЗ за остварените
активности.
Индикатор за следење: Анализа за проценката на
здравствениот ризик од водата за пиење, согласно
програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување.
Рок на известување: 2ро и 4то тромесечие
1.2. Вирусолошка анализа на водата за пиење
ИЈЗ на РМ ќе спроведе вирусолошка анализа на водата за пиење која е предвидена со Правилникот за безбедност на вода („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08 ) во дел В, табела: индикаторски дополнителни параметри, испитување на вируси: ентеро,
полио, ехо, коксаки, рео, адено, хепатит А вирус и други (пример: норовирус, ротавирус, хепатит Е вирусХЕВ ).
Мониторинг на вирусите во водата за пиење ќе ги
опфати 7-те града со број на жители над 40.000 и тоа
во:
- Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Охрид
и Штип, со по една (1) годишна анализа и
- во Скопје со фреквенција еднаш (1) месечно во
период од мај до декември 2016 година (вкупно 8 анализи годишно), преставени со временска рамка и количина во табела број 1.
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Согласно програмските активности и извршените
увиди и анализи спроведени со договор помеѓу ИЈЗ на
РМ и Јавните комунални претпријатија кои се одговорни за јавно водоснабдување, ќе се изготви „Анализа на
проценката на здравствениот ризик од потенцијално
присуство на вируси во водата за пиење“ како составен
дел од Годишниот Извештај за остварените активности.
Табела број 1

Индикатор за следење: Анализа/извештај на проценката на здравствениот ризик од потенцијално присуство на вируси во водата за пиење.
Извршител: ИЈЗ на РМ
Фреквенција на известување: 2 пати годишно, во 2ро и 4 –то тромесечие
1.3. Процена на здравствено-еколошкиот ризик
од квалитетот на површинските води од јавноздравствен аспект
Врз основа на утврдениот статус и извршени лабораториски испитувања на површинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект
извршени од страна на 10-те ЦЈЗ во Република Македонија, ќе се изработат извештаи за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење на подрачјето на Републиката со мерки за асанација за заштита и/или намалување на здравствениот ризик со проценка на ризикот и истите ќе бидат составен дел од годишниот извештај.
Индикатор за следење: Доставени два извештаја до
МЗ
Рок на известување: 2ро и 4то тромесечие
1.3. Санитарно-хигиенски увиди и стручна проценка на состојбата на Филтер станиците за
кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење
ИЈЗ на РМ ќе врши редовен увид во начинот на
функционирање и одржување, а во функција на подобрување на состојбата на филтер станиците за
кондиционирање на површински води кои се наменети
за вода за пиење во: Берово, Битола, Велес, Виница,
Куманово, Пехчево, Пробиштип, Струмица, Свети Николе и Охрид.
Предвидено е да се направат вкупно два увиди во
филтер станици во секој квартал, освен во третиот
квартал (летната сезона) кога ќе се направат вкупно
четири увиди во филтер станици за кондиционирање
на површински води кои се наменети за вода пиење.
Врз основа на извршените увиди ИЈЗ на РМ ќе подготви стручни проценки за начинот на функционирање
и одржување на Филтер станиците за кондиционирање
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на површински води кои се наменети за вода пиење
квартално, како и збирен извештај за состојбата како
составен дел од Годишниот Извештај за остварените
активности.
Индикатор за следење: извештај
Рок на известување:
квартално
1.4. Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и
училишна популација
Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на
воздухот врз здравјето на изложеното население се
врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања
Ј00 - Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај
предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца
(7-14 годишна возраст) во град и села.
Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на
респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по
методологијата на СЗО.
Рок на известување: 30 ноември 2016
1.4 Лабораториска анализа на земени примероци со мобилна станица за мерење на аерозагадувањето со ПМ10 и ПМ2,5 во урбани средини
Во случај на индикација за екстремно висок процент поради зголемена емисија на загадувачки материи, ИЈЗ на РМ ќе примени соодветно мерење со мобилна мониторинг станица, при што ќе се земаат примероци со мобилната мерна станица во текот на 10 дена и ќе ги тумачи врз основа на направените лабораториски анализи во овластената лабораторија на Државниот универзитет „Гоце Делчев Штип“.
Цена на активноста е 50.000,00 денари.
Индикатор: Извештај од извршени анализи со коментар и мислење
Извршител: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип-овластена лабораторија за воздух
2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект
2.1. Процена на здравствениот ризик од безбедноста на храната која ја консумира населението
Со цел превенција на болестите поврзани со небезбедна храна ќе бидат анализирани сите достапни податоци за безбедноста на храната која се увезува, произведува и става во промет во Република Македонија, во една
интегрирана анализа со приказ на трендови и препораки
за надминување на констатираните состојби.
Индикатор за следење: Анализа и проценка на
здравствениот ризик на безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната
Рок на известување: 5 декември 2016
2.2. Процена на здравствениот ризик од безбедноста на храната која ја консумираат вулнерабилните групи како што се предшколски и школски
деца, болни лица и стари лица во домови.
Со цел превенција на болестите поврзани со небезбедна храна ќе бидат анализирани сите податоци за
безбедноста на храната која се припрема и послужува

15 јануари 2016

во градинки, училишта, ученички домови, болници,
старечки домови од аспект на микробиолошката безбедност и степенот на чистота во институциите во една
интегрирана анализа со приказ на трендови и препораки за надминување на констатираните состојби.
Индикатор за следење: Анализа и проценка на
здравствениот ризик на безбедноста на храната во образовни, здравствени институции и старечки домови.
Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечје
2.3. Проценка на присуството на хемиска контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско
производство во различни региони
Лабораториско тестирање на 100 примероци од зеленчук, овошје и нивни производи од пазарите на територијата на Република Македонија, за резидуи на пестициди. Примероците ќе бидат земени од оние региони
(Скопје, Тетово, Охрид, Струмица, Кочани), каде што
не постои можност да испитуваат ЦЈЗ. Во истите региони ќе бидат земени и анализирани 100 примероци за
резидуи на микотоксини, и тоа жита и нивни производи, кикирики и слични производи, суво овошје, зачини.
Проценка на здравствениот ризик од хемиска контаминација на зеленчукот со пестициди и микотоксини, анализирани во ИЈЗ на РМ и ЦЈЗ, со препораки
за исхрана на населението на Република Македонија.
Индикатор за следење: Извештаи за извршените активности до МЗ
Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечие
3. Исхрана и исхранетост на популациони групи
во Република Македонија
3.1. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички/студентски домови и домови за
згрижување на стари лица
Врз основа на извршените анализи на 10-те ЦЈЗ за
одредување на биолошката вредност на целодневни оброци во исхраната која се подготвува во предучилишните установи за престој на деца и за ученици кои имаат организирана целодневна исхрана во основни училишта и ученички/студентски домови, ИЈЗ на РМ ќе
изготви целосен извештај на национално ниво за карактеристиките на исхрана во испитуваните популациони
групи.
Индикатор: Извештај до МЗ на национално ниво.
Рок на известување: 5декември 2016 година
3.2. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појава на хронични незаразни заболувања
ИЈЗ на РМ ќе изготви извештај за состојбите кај децата во однос на степените на зголемена телесна тежина, здебеленост и потхранетост, по региони и на национално ниво за Република Македонија, за популационите групи на деца на предучилишна возраст, ученици од второ одделение, ученици од петто одделение и
ученици од прва година средно образование, проследен
со проценка на здравствениот ризик.
Индикатор: Извештај на национално ниво до МЗ
Рок на известување: квартално
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3.3. Следење на болничката исхрана
Врз основа доставените извештаи на испитаната
нутритивна вредност на исхрана во стационарните установи во Република Македонија, ИЈЗ на РМ ќе изготви извештај за нутритивниот квалитет за исхраната во
болниците во Република Македонија.
Индикатор: Извештај до МЗ за нутритивниот квалитет за исхраната во болниците во Република Македонија.
Рок на известување: 5 декември 2016 година
4. Проценка на просечниот дневен внес на макро
и микронутриенси на населението во Република
Македонија
Врз основа на податоците објавени во публикацијата на Државниот завод за статистика „Потрошувачка
на домаќинствата во Република Македонија, 2013“,
ИЈЗ на РМ ќе го процени просечниот дневен диететски
внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија.
Индикатор: Извештај до МЗ за просечниот дневен
диететски внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија.
Рок на известување: 5 декември 2016 година
5. Проценка на здравствениот ризик од бучавата
во животната средина
Со цел превенција на болестите поврзани со изложеност на зголемено ниво на бучава ќе се изврши анализа на податоците за индикаторите Лден и Лноќ, во
урбаните средини Скопје, Куманово, Битола и Кичево,
согласно стандардизирана методологија. Исто така ќе
бидат одредени индикаторите за ефекти кај изложената
популација, како што се вознемиреност и нарушување
на спиењето.
Индикатор за следење: Анализа и проценка на
здравствениот ризик од изложеност на бучава во животната средина со препораки за управување со ризикот.
Рок на известување: 5 декември 2016 година
2.6. Процена на здравствено-еколошкиот ризик
од јонизирачко зрачење
Активностите ИЈЗ на РМ ќе ги реализира преку
следење на параметрите од извршените мерења ,согласно табеларениот преглед во табела 1, 2 и 3 .
Табела 1.Следење на надворешно гама зрачење
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Табела 2.Следење на јонизирачко зрачење на вода,
воздух, почва

Табела 3. Следење на јонизирачко зрачење на храна

Во случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе
биде проширен и тоа на подрачје на цела Република,
согласно наменски изготвена оперативна Програма.
Индикатор за следење: квартален извештај и годишна Информација за наодите, проценетиот ризик и
предлог мерки за санација
Рок на известување: квартално и 5 декември 2016 за
годишна информација
7. Информација за проценка на експозицијата и
идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници
Ќе се подготви Информација за проценка на екпозицијата и специфичниот доза-одговор ефект кај 1300
лица професионално експонирани на јонизирачки зрачења, а врз основа на агрегирани податоци од извршени периодични прегледи за следење на здравствената
состојба согласно законската регулатива за безбедност
и здравје при работа, најмалку еднаш годишно со предлог за минимизирање на здравствениот ризик.
Индикатор за следење: Информација за наодите,
проценетиот ризик и предлог мерки за санација
Рок на известување: 3то тромесечие
8. Програма за мониторинг на концентрацијата
на радонот во Република Македонија
Етаблирање на континуираниот мониторинг со цел:
- детално мапирање на територијата на Република
Македонија во поглед на радонскиот потенцијал,
- определување на ризиците од изложеноста на радонот по географски и геолошки подрачја

- определување на ризиците од изложеноста на радонот во училишта, градинки, здравствени центри и
друго,
- креирање на екстензивна база на податоци која ќе
биде корисна основа за ремедијација на радонот од постојни објекти како и градба на нови објекти,
- креирање на база на податоци како основа за корелација и епидемиолошки студии на канцерогени заболувања во Република Македонија.
8.1. Определување на концентрацијата на радонот во затворени простории како домови за живеење, детски градинки, училишта, центри за лекување и рехабилитација
Определувањето на просечната годишна ефективна
доза од изложеност на Радонот ќе се врши со:
- поставување на 2000 пасивни детектори во зимски
и летен период, согласно табела број 1;
- дополнителни мерења на дозата на јонизирачко
зрачење и гамаспектрометрија на лице место
За објектите каде ќе се измерат вредности над референтните, мерењата ќе бидат верифицирани со повторни мерења на истите локации.
Податоците, по претходна валидација ќе бидат внесени во база на податоци која дополнително ќе содржи
информации и за гео-координатите на извршените мерења, вид на градежен материјал на објектот, тип на
градба, година на градба, начин на греење, вентилација, катност, број на станари (за објекти за домување)
и слично.
Од добиените податоци ќе се креира мапа на Република Македонија за изложеност на населението на радон во објекти за живеење и работа и истата континуирано ќе се ажурира.
Табела број 1. Локации и број на објекти предвидени за тестирање на ниво на радон
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8.2. Oпределување на концентрацијата на радонот во почвата
Определувањето на концентрацијата на радонот во
почвата ќе се врши со теренски мерења со активна метода.
Мерењата ќе бидат извршени на 360 приоритетни
локации од геолошки аспект. Селекцијата ќе биде извршена во консултација со Геолошкиот институт на
Република Македонија и користење на релевантните
геолошки мапи.
Валидираните податоци ќе бидат континуирано
внесувани во база на податоци и на мапа на Република
Македонија.
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8.3. Изработка на информативни материјали
Изработка на информативни материјали за општата
популација:
- Запознај го радонот, се работи за твоето здравје
- Намали го ризикот од радон
- Уште една причина да престанете со пушењето
- Изработка и одржување на интернет страница наменета за радонот и ризиците од радонот
- Изработка на информативен материјал за здравствените работници, приоритет за матичните лекари.
Со цел реализирање на активностите од Програмата
за мониторинг на концентрацијата на радонот во Република Македонија, ИЈЗ на РМ ќе спроведе јавна набавка
на 2000 радон детектори модел „РСКС (Ц39)“ и со објава на тендер во јануари 2016 година (табела 3).
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Табела број 3 „Табеларен преглед на активности по
цена и количина “
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Индикатор: извештај за реализирани активности
Рок на известување:
квартално
Извршител:
ИЈЗ на РМ
11. Проценка на хумана експозиција на тешки
метали кај населението во Република Македонија

Индикатор: извештај за спроведени активности
Рок на известување под точка 8: квартално
18. Креирање и одржување на Национална радонска база на податоци
Податоците, по претходна валидација ќе бидат внесени во база на податоци која дополнително ќе содржи
информации и за гео-координатите на извршените мерења, вид на градежен материјал на објектот, тип на
градба, година на градба, начин на греење, вентилација, катност, број на станари (за објекти за домување).
Од добиените податоци ќе се креира мапа на Република Македонија за изложеност на населението на радон во објекти за живеење и работа и истата континуирано ќе се ажурира.
Извршител: ИЈЗ на РМ во соработка со Геолошкиот институт на Република Македонија
9. Изработка на мислења и стручна проценка на
елаборати од областа на животната средина
ИЈЗ на РМ, на барање од МЗ, изработува мислења и
стручна проценка на елаборати од областа на животната
средина со разгледување на стручната документација.
Индикатор за следење: Подготвени и доставени
стручни мислења до МЗ
Рок на известување: квартално
10. Спроведување на активности за одговор на
климатските промени топлотни бранови и ладно
време
Програмските активности предвидени се согласно
,,Стратегијата за одговор и справување со климатски
промени и усвоениот план за одговор при топлотни
бранови и ладно време се дадени како преглед во табела 1.
Табела 1

Во рамките на оваа програма континуирано се следи контаминацијата на медиумите на животна средина
(храна, вода, воздух) преку континуиран годишен мониторинг. Во досегашната практика кај нас се уште не
е направен биолошки мониторинг за одредување на
степенот на присуство на тешки метали во организмот
на населението (хуман биомониторинг).
Концентрацијата на тешки метали во организмот на
популација зависи од специфичните експозициони услови (место на живеење – географска дистрибуција,
пол, возраст, етничка припадност, услови и стил на живот, професионална експозиција).
Утврдување на базичното ниво на изложеност на
популацијата на Република Македонија кои живеат во
близина на пет од претходно дефинираните жешки точки на загадување (РЕК Битола, Злетово-акумулатори,
ФЕНИ-Кавадарци, челичарница МАКСТИЛ, топилница за олово – Велес) ќе се направи преку одредување
на концентрацијата на четири тешки метали во крв –
олово, жива, кадмиум и манган.
Со истражувањето ќе бидат опфатен репрезентативен примерок на населението во секоја од посочените
локации и од едно условно неконтаминирано подрачје
во Република Македонија (вкупно 1000 жители).
Ова истражување ќе биде прво од ваков тип кај нас,
и ќе има за цел да се отпочне со воспоставување на националните стандарди за изложеност на населението
на хемиски штетни супстанци кои во организмот се
внесуваат преку медиумите на животната и работната
средина. Во испитувањето врз основа на одредување на
концентрациите на тешките метали во крв на населението ќе се направи и проценка на ризикот во однос на
група на лица кои живеат во условно неконтаминирано
подрачје во Републиката.
Активноста ќе се реализира во висина од 300.000,00
денари.
Извршители: ИЈЗ на РМ
Индикатор: Извештај за хуманата експозиција на
тешки метали кај населението во РМ
Рок за извршување: 31 октомври 2016 година
III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во
рамките на оваа превентивна здравствена дејност,
треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално го известува МЗ за реализирањето на активностите
и доставувањето на извештаи/анализи и информации
од страна на 10-те ЦЈЗ.
1. Собирање, обработка и анализа на пријавите
за заразни заболувања
Секојдневно прибирање, обработување и анализа
на пријавите за заразни заболувања и епидемиолошките анкети, пријавите за изолиран или на друг начин докажан причинител на заразна болест, добиени од
ЦЈЗ,врз основ на што ќе бидат подготвувани и доставувани следниве извештаи со епидемиолошки коментар и
предлог мерки:
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1.1. Годишен извештај за движењето на акутните
заразни заболувања во 2015 година;
1.2. Годишен извештај за реализирана имунизација
во 2015 година;
1.3. Годишен извештај за движењето на синдромско
следење на заболувањата (АЛЕРТ) во 2015 година;
1.4. Годишен извештај за реализација на епидемиолошки активности согласно Националната програма за
јавно здравје за 2015 година како составен дел од
единствениот извештај на ИЈЗ на РМ
1.5. Годишен извештај за 2015 за состојбата и контролата на интрахоспиталните инфекции со предлог
мерки, во Јавно здравствените и Приватните болници
во Република Македонија, според податоците добиени
од страна на тимовите за контрола на ИХИ (внатрешна
контрола), 10-те ЦЈЗ и ДСЗИ (надворешна контрола).
Индикатор: доставени извештаи
Рок на известување: 15 февруари 2016година
1.6 Годишен извештај за состојбата и заболените од
маларија за 2015 кој се доставува до канцеларијата на
СЗО
Индикатор: доставен извештај до МЗ
Рок на известување: 31 јануари .2016 година
1.7. седмодневни извештаи (48 табеларни) за движењето на заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни
единици и
1.8. месечни билтени (12) со епидемиолошки коментар.
1.5. неделни збирни извештаи за движење на грип
од 40-20 недела врз основа на обработени индивидуални пријави
1.6. Следење на оперативното функционирање на
АЛЕРТ системот во целата земја како и визуелизација
на сите изготвени документи и извештаи преку интернет страната www.alert.mk, со цел за брз одговор при
појава на епидемија, кој функционира на територијата
на целата држава.
- прибирање на збирни неделни извештаи од
ЦЈЗ/ПЕ, статистичка обработка и анализа на доставените податоци, за што ќе изготви неделен АЛЕРТ извештај за републиката.
- Изработка на месечни, тримесечни, шестмесечни
и годишен извештај за АЛЕРТ системот врз база на
прибраните податоци и информации,кои ќе ги доставува како повратни информации доДСЗИ, надлежните
институции, по барање на други релевантни институции и до ЦЈЗ/ПЕ.
Индикатор: доставени извештаи
Рок на известување: неделно, месечно, квартално
2. Спречување на појава на вакцино превентабилни заболувања преку координација и континуирано следење на сите мерки и активности на регионално и локално ниво, како и предлагање и превземање на други мерки и активности за:
2.1. одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа согласно акциониот план за
следење на акутна флакцидна парализа Прибирање и
обработка на “Неделните извештаи за активен надзор
на АФП”.
- Изготвување на збирен неделен извештај на посебен Формулар и доставување до МЗ.
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- седмодневни извештаи се доставуваат по електронски пат и до Канцеларијата на СЗО за Европа во
Копенхаген, со сите податоци за пријавените АФП случаи во републиката.
- По добивање на итна пријава за АФП случај, во
рок не подолг од два часа ќе биде направен теренски
епидемиолошки увид и анкета од страна на епидемиолошката служба, со проверка на вакциналниот статус
на пријавеното лице и неговите блиски контакти,
- во соработка со ЦЈЗ ќе биде направена контрола
на опфатот со вакцинацијата против детска парализа на
подрачјето каде е регистрирано заболувањето.
- Ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испитување од заболениот и неговите контакти во соработка
со ЦЈЗ, кој подготвен согласно меѓународните правила
за транспорт на инфективен материјал ќе биде испратен во референтната ентеровирусна лабораторијата на
СЗО во Софија, Бугарија.
- во случај на установување на т.н. “жежок случај“
на АФП, ИЈЗ итно ќе го извести МЗ и СЗО – Копенхаген, ќе направи теренски епидемиолошки увид и истовремено ќе предложи дополнителни мерки во смисла на
дополнителна или вонредна имунизација, како и други
мерки и активности, соодветни на ситуацијата.
- Изготвување на тримесечни извештаи за АФП
случаи и преземени мерки во врска со нивна пријава и
доставување до МЗ.
- Подготвувањето на Годишен Извештај за спроведувањето на надзорот над АФП/полиомиелит во земјата до 15 февруари 2016 година.
- Ажурирање на Планот за акција за одржување на
статусот “ослободен од полио” на Република Македонија до 15 февруари 2016 година.
Извршители: ИЈЗ на РМ во соработка со ЦЈЗ.
Индикатор: извештај со сите релевантни наведени
индикатори за следење и преземени мерки на теренот.
Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално
2.2. Имплементација на предвидените активности
за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола во Република Македонија Изготвување на
нов „План за елиминација на мали сипаници и рубеола
во Европскиот Регион 2015-2020“ и ажурирање постоечката „Програма за елиминација на мали сипаници, рубеола и превенција на конгенитална рубеола
инфекција во Република Македонија 2010-2015“, адекватно на актуелната ситуација во земјата и во Европа и
светот, и новите предизвици на полето на елиминација
на морбилите,согласно препораките на СЗО.
Континуирано ќе се имплементираат мерките и активностите за елиминација на мали сипаници и рубеола, согласно измените и дополнувањата на регионално и локално ниво, предлагање и превземање на мерки
и активности со цел спречување и сузбивање на епидемиското јавување и елиминација на автохтоните мали
сипаници и рубеола на територијата на Република Македонија, при што ќе се извршат 10 теренски увиди, и
ќе изготви извештаи за најдената состојба со предлог
мерки, преку:
- координација и континуирано следење на сите активности на регионално и локално ниво, предлагање и
преземање на мерки и активности со цел спречување и
сузбивање на епидемиското јавување и елиминација
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на автохтоните мали сипаници и рубеола на територијата на Република Македонија при што ќе изврши 10
теренски увиди во ЦЈЗ, и ќе изготви извештаи за најдената состојба со предлог мерки.
- Континуирано информирање за трендовите на
движењето на мали сипаниците кај нас и во светот.
- изработка на месечни извештаи за бројот на заболени од мали сипаници, вакцинален статус, лабораториска потврда и исход на заболувањето, кои се доставуваат до МЗ, СЗО Канцеларија Скопје и СЗО Регионална канцеларија за Европа–Копенхаген. Истите активности се спроведуваат и за пријавените случаи на
рубеола.
- задолжителна лабораториска дијагноза на сите поединечни случаи на заболени од мали сипаници а кои
се вакцинирани со МРП вакцина или со вакцина која
содржи компонента мали сипаници (М),без разлика на
епидемиолошката врска.
- Кај 100 пациенти суспектни на конгенитална рубеола ќе бидат направени 200 анализи за рубеола.
- При сомневање за појава на епидемија на морбили, заболувањето ќе се потврди со лабораториска дијагноза најмалку кај првите 10 случаи од зафатеното
подрачје.
- потврдување/отфрлање на дијагнозата врз основа
на анализата на доставените материјали во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ за вирусолошко/серолошко испитување од заболениот и контактите .
- Референтната лабораторија при ИЈЗ на РМ врши
собирање на бројот на извршени испитувања во другите микробиолошки лаборатории, дијагнозата и добиените резултати еднаш месечно (до 20 наредниот месец)
и врши обработка на испитувања за морбили и рубеола. Прибраните и обработени податоци се доставуваат
до СЗО – преку дата базата, еднаш месечно.
Индикатор: извештаи, информации
Фреквенција на известување: Во рок од 24 часа и
квартално
2.3. Активности со цел спречување на појава на неонатален тетанус преку теренска стручно-методолошка помош за спроведување на активностите за остварување на перманентен увид во однос на опфатот со ТеАл вакцина кај женската популација во генеративниот
период во средините со висок ризик со опфат под
препорачаното ниво и ќе се препорача дополнителна
вакцинација со Те-Ал вакцина кај женската популација
со непознат и/или непотполн вакцинален статус; женската популација на 18 годишна возраст, перманентен
надзор и во зоните на низок ризик (гинеколошко - акушерските одделенија), при што ќе се контролира вакциналниот статус на бремените жени и родилките.
Индикатор: Информации за најдената состојба и
предлог мерки до МЗ
Рок на известување: квартално
2.4. Проучување на патиштата на ширење и сузбивање на вакцино-превентабилни заболувања, зоонози,
вектор-преносливи заболувања и природноогнишни
инфекции преку епидемиолошки увиди (10) и препорачување на превентивни мерки, при што ќе се зема
материјал за микробиолошка потврда (100) на заболувањето во микробиолошките лаборатории на ИЈЗ на
РМ (по епидемиолошки индикации).
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2.5. При појава на ретки болести, болести кои повторно се појавуваат, или непознати/нерегистрирани досега болести во Република Македонија, ќе се прават
теренски увиди и за најдената состојба ќе се изготвуваат информации.
3. Следење, контрола и релизација на плановите за
спроведувањето на континуирана имунизација и изработка на извештаи за вакциналниот опфат на ниво на
Републиката.
Индикатор: извештај за реализиран опфат
Рок на известување: 2 ро и 4 то тромесечие
4. Подготвува и доставува стандарди и методолошки упатства, односно Програми за контрола, елиминација и ерадикација на определени заразни заболувања,
а во согласност со препораките, стандардите и методолошките упатства на СЗО, Еропскиот центар за контрола на заразни болести и други референтни институции.
5. Информирање за трендовите на движење на заразните заболувања против кои се врши задолжителна
имунизација кај нас, во соседните земји, Европа и во
светот.
Индикатор: доставени информации, упатства,
препораки и стандарди
Рок на известување: квартално
6.Спроведување на мерки за спречување на внесување и сузбивање на маларија, тропски, карантински и
паразитарни заболувања во Република Македонија
6.1. Редовно следење на движењето на маларија,
тропски, карантински и паразитарни заболувања во
светот а посебно во земјите со кои нашата земја одржува тесни економски, културни и други врски и следење
на препораките на СЗО, дадени во документот „Меѓународни Патувања и Здравје“ и информирање за тековната состојба во светски рамки.
По добивање на пријава и епидемиолошка анкета за
заболување од маларија/информација за актуелната
состојба, се зема материјал за конечна лабораториска
дијагноза и се врши проценка на состојбата. За најдената состојба и превземените мерки ќе се извести МЗ и
ДСЗИ.
6.2. Пружање на стручно-методолошка помош на
здравствени работници и институции кои се вклучени
во следење, дијагностика и терапија на карантински заболувања,
6.3. По епидемиолошки индикации ќе се врши
епидемиолошко испитување на контактите и суспектните лица на колера (епидемиолошки и лабораториски извидување на евентуално загрозените подрачја на
Републиката, испитувања на дијареални заболувања,
водата за пиење, како и отпадни води, за што од теренот ќе бидат земани примероци за лабораториско испитување.
2.1. Координација на активности согласно Оперативниот план за справување со вирусот на западен нил
(West Nile virus) и лабораториска потврда на 10 материјали од суспектни пациенти согласно насоките усвоени на комисијата за заразни болести.
Индикатор: доставен извештај за извршени епидемиолошки увиди, изготвени упатства/ препораки/ стандарди, број на тестирани примероци
Рок на известување: квартално
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7. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и лабораториско докажување
7.1. Континуирано ја следи состојбата во светски,
европски рамки и регионално. За актуелната состојба
во врска со грипот во Републиката и пошироко и редовно ќе ги известува МЗ, ДСЗИ и ЦЈЗ.
7.2. Врши лабораториски испитувања за докажување на причинители на вирусни респираторни заболувања на 200 земени материјали во текот на сезоната на
грип од пациенти суспектни на грип.
7.3. При евентуална појава на пандемија од нов тип
на инфлуенца, ќе бидат земени материјали од првите
200 случаи за вирусолошка верификација и субтипизација на вирусот. Анализите ќе бидат извршени во референтната вирусолошка лабораторија при ИЈЗ на РМ.
7.4. Во текот на целата година ќе се следат респираторните вируси (Influenza A и B, Adenovirus (Ad),
human respiratoren syncytial virus (RSV A, RSV B),
human metapneumoivirus (MPV), parainfluenza virus 1
(PIV 1, PIV 2, PIV 3,), rhinovirus A/B, coronavirus
229E/NL63, coronavirus OC43) за која цел ќе се тестираат 300 примероци од пациенти со симптоми слични на
грип (ILI ).
Индикатор: извештај со број на епидемиолошки
увиди, лабораториски анализи како и изготвени информации.
Рок на известување: квартално
9. Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции
9.1. Пружање стручно-методолошка помош , епидемиолошки увиди и насоки за начинот за реализацијата
и спроведување на мерките и активностите за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции, земање по потреба на материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на превземените активности од
страна на ЦЈЗ на локално ниво. Подготовка на квартален извештај за текот на спроведување на активностите.
Индикатор: квартални извештаи
Рок на известување: квартално
9.2. Мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Република Македонија
Истражувањето ќе биде спроведено на три оддели
за интензивна нега во рамките на Клинички Центар
“Мајка Тереза“ - Скопје. Одделите ќе бидат селектирани по пат на случаен избор согласно времето на спроведување на истражувањето. Студијата ќе биде имплементирана во две фази и тоа:
- ретроспективна фаза што ќе опфаќа анализа на постоечката документација за регистрирани болнички инфекции асоцирани со здравствената заштита.
- аналитичка студија на пресек која ќе биде спроведена согласно стандардите на Европскиот центар за
контрола на заразни болести за моментална преваленца. Во период од десет дена, ќе бидат опфатени сите затечени пациенти како и новохоспитализираните до
12.00 часот на првиот ден од почетокот на истражувањето.
Како извор на податоци за студијата ќе биде користена постоечката документација за следење на болнички инфекции на одделите кои ќе бидат предмет на ис-
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тражувањето, како и стандардизиран прашалник на Европскиот центар за контрола на заразни болести за таа
цел - применуван во сите земји членки на Европската
Унија, а препорачан за пилотирање во сите земји кандидати и аспиранти за членство во Европската Унија.
Болничките инфекции поврзани со здравствената
заштита (Health care associated infection) се оние кои пациентот ги добива во текот на дијагностичките и/или
терапевските интервенции. Центарот за контрола на
болести во Атланта и Американската Национална
мрежа за безбедност во здравствената заштита, во 2008
година предлагаат нова дефиниција за болничките инфекции – инфекции поврзани со здравствената заштита.
Активна болничка инфекција се дефинира:
1. Ако се присутни знаци и симптоми на денот на
истражувањето или ако знаците и симптомите постоеле
и претходно а пациентот сеуште прима терапија на денот на истражувањето (присуството на знаците и симптомите треба да биде верифицирано пред почетокот
на терапијата)
2. Ако почетокот на симптомите е најрано третиот
ден од хоспитализацијата или покасно (ден на прием =
1 ден) или доколку болниот е повторно хоспитализиран со знаци на инфекција два дена по отпуштање од
болница.
3. Болниот е примен во болница со инфекција или
развил симптоми на инфекција во првите три дена од
приемот, согласно дефиницијата за инфекција на хируршко место.
4. Болниот е примен во болница или развил симптоми на инфекција со Clostridium difficile во првите три
дена од приемот, а во претходните 28 дена не бил хоспитализиран.
Мониторингот на болничките инфекции ќе се спроведе преку реализирање на следните поставени задачи:
1. Следење на инциденцата на интрахоспиталните
инфекции во ТОАРИЛ континуирано во текот на цела
година.
2. Следење на инциденцата на постоперативните
интрахоспитални инфекции на на три оддели за интензивна нега, како и најчестите причини за нивно настанување - пилот студија.
3. Спроведување на 10 акредитираниi едукации на
медицинските сестри, техничари и лекари за спречување и сузбивање на болничките инфекции, со стекнување компетенции хармонизирани на ниво на Европската
Унија.
4. Информирање и едуцирање на хоспитализираните болни за појавата и начините за спречување и самоспречување на болничките инфекции (изработка на 1000
брошури за пациенти).
5. Воведување на специфична компјутерска база на
податоци за интрахоспиталните инфекции која ќе го
поврзува ТОАРИЛ со Институтот за Епидемиологија и
биостатистика со медицинска информатика на Медицински факултет, Скопје (ексел статистика, СПСС).
Преглед на реализација на активности е прикажан во
табела број 1 .
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Табела број 1 Преглед на реализација на активности
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Рок на известување: второ и трето тромесечие
Извршител: Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика на Медицински
факултет, Скопје
Индикатор: Доставени извештаи до МЗ
IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна
здравствена заштита на работниците и земјоделците
1. Оценка на здравствената состојба и работната
способност кај земјоделците во Република Македонија со посебен осврт на можните оштетувања на
здравјето од употребата на пестицидите
Спроведувањето на оваа програмска активност вклучува изведување на 300 превентивни медицински прегледи кај земјоделците и руралното население во неколку
места од Република Македонија по случаен избор, со
употреба на мобилната клиника која има функција на мобилен дијагностички центар со што се обезбедува достапност на услугите од медицината на трудот и до најоддалечените места.Прегледите ќе се состојат од: преглед од
специјалист по медицина на трудот, спирометриско иследување на белодробната функција, ЕКГ наод во мирување, основен лабораториски преглед на крвта и урината,
психолошки тестирања и токсиколошки анализи со одредување на серумската холинестераза и концентрација на
јаглерод моноксид и карбоксихемоглобин во крв , како и
дополнителни испитувања по индикации, кај одреден број
на испитаници во ИМТ на РМ (специфични токсиколошки анализи, дополнителни пулмоалерголошки иследувања, офталмолошки, оториноларинголошки, невропсихијатриски преглед и брошура “Ти си земјоделец чувај го
своето здравје” - на македонски и на албански јазик);

Рок на извршување: октомври 2016 година
Извршител: ИМТ на РМ
Индикатор: Доставен извештај до МЗ
2. Усвојување и промоција на Националната
програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Република Македонија
Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест е изработена во 2015 година. Како драфт верзија од страна на експертскиот
тим на ИМТ на РМ, во рамките на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година. Според актуелните препораки елиминирањето на болестите предизвикани од азбест
претставува приоритет за заштита на здравјето на работниците, јавното здравје и животната средина, па
усвојувањето на Националната програма за елиминарње на болести предизвикани од азбест целосно се темели на обврската која произлегува од Пармска Министерска конференција за здравје и животна средина
од 2010 година.
Промоцијата на Националната програма за елиминарње на болести предизвикани од азбест целосно ќе
овозможи зголемување на свесноста за проблемот на
азбестот во работната и животната средина преку соодветно информирање на клучните партнери од оваа област и пошироката јавност.

Соодветно реализираната промоција на Националната
програма за елиминарње на болести предизвикани од
азбест ќе претставува солидна основа за развој на интерсекторски пристап кон проблемот. Мерките за зголемување на свесноста треба да вклучат мултисекторски пристап
преку ангажирање на индивидуи од различни таргет групи (експерти во областа, работодавачи, работници, невладините организации, истражувачи, новинари, креатори на
политиките, инспекциски органи и други).
Во таа насока се планира организација на медиумска
кампања, преку организирање на 2 едукативни семинари,
2 интерсекторски работилници и одржување на тркелезна
маса како и изработка и дисеминација на флаери, брошури и водичи во кои ќе бидат вклучени начините на експозиција на азбестот и мерките кои треба да се преземат за
елиминација на болестите предизвикани од азбестот, наменети за различни целни групи.
Изработка на Национален план за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Република Македонија кој претставува оперативен план со
кој се овозможува остварување на целите на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест.
Акциониот за акција за елиминирање на болестите
предизвикани од азбест во Република Македонија ќе
се изготви како одржлив со дефинирана временска
рамка ,со индикатори за следење и ќе спроведе со методата чекор по чекор врз основа на податоците од Националниот профил за азбест и специфичната состојба
во Република Македонија.
Индикатор: Извештај за спроведени активности по
квартали
Извршител: ИМТ на РМ
Рок на извршување: прво тромесечие – едукативни
семинари
Второ тромесечие – интерсекторска работилница,
печатење на пропаганден материјал и изработка на акционен план
Трето тромесечие - тркалезна маса
ИЗВЕСТУВАЊЕ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ИЈЗ на РМ има задача да го следи, насочува и координира изведувањето/учинокот во обем согласно
оваа програма на 10-те ЦЈЗ , преку непосредни теренски увиди кај секој извршител квартално.
ИЈЗ на РМ ја следи и динамиката на реализација на
планираното, реализацијата на активностите од страна
на 10-те ЦЈЗ од стручно методолошки аспект, како и
следење на показателите за успешноста (учинокот).
Верификацијата на технички документи подразбира
проверка на квалитетот во однос на општи стандарди
за квалитет и/или претходно дефинирани стандарди и
се спроведува секој квартал со потпис и печат од страна на верификаторите од ИЈЗ на РМ на извештајот .
ИЈЗ на РМ врши верификација на образец/извештаите за реализирани програмски активности на квартално ниво што ги подготвуваат ЦЈЗ пред доставувањето
на истите до МЗ за исплата. Извештаите ќе се доставуваат во печатена форма на унифицирани/стандардни
обрасци со дефинирана форма и содржина на финансискиот и изведбениот дел на извештајот.

Стр. 62 - Бр. 6

ИЈЗ на РМ за спроведениот мониторинг за констатитараната состојба и доставува детален извештај до
МЗ на квартално ниво со копии од заверените извештајни обрасци за секој ЦЈЗ по дејности.
Показателите за успешност ќе се дефинираат во 2
групи:
- Показатели за следење на напредокот кои се директно
поврзани со активностите и овозможуваат мерење дали
предложената активност се изведува според планираното
следејќи ги стручно методолошките упатства.
- Показатели на ниво на исходи кои одразуваат резултати што одговараат на намената на оваа програма
или некои нејзини компоненти.
Мониторингот над реализацијата на програмските
активности кои ги спроведуваат ИЈЗ на РМ , ИМТ на
РМ, Институтот за Епидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика на Медицински факултет,Скопје и ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје, ги врши МЗ преку директен увид
во работата и преку континуиран мониторинг за следење на оваа програма.
Табела број 1

15 јануари 2016

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
Активностите од оваа програма ќе се реализирааат
врз основа на табеларно прикажани цените на активностите во табела број 1 за ЦЈЗ и во табела број 2
прикажани се цени за активности реализирани од
страна на ИЈЗ на РМ.
Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат
превентивни активности при појава на јавно здравствена
вонредна околности пред и во тек на евентуална епидемија или вонредни состојби согласно заклучок на комисијата за заразни болест, како и превентивни активности
и против епидемиските мерки кои ги спроведуваат ЦЈЗ
во регионите со прогласена кризна состојба, за справувување со зголемен прилив на мигранти во Република
Македонија согласно заклучоците на Главниот штаб на
Центарот за управување со кризи за спречување на појава на заразни заболувања и епидемии.

15 јануари 2016

Табела број 2

Бр. 6 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 6

15 јануари 2016

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 6

15 јануари 2016

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 67

За реализација на оваа програма потребни се следните средства по извршители прикажани во табела
број 3.
Во зависност од степенот на реализација на активностите, финансиските средства може да се прераспределуваат помеѓу извршителите.
Табела број 3

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
256.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски
совет на Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 212-та седница одржана
на ден 12.1.2016 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР
За судии поротници на Апелационен суд Гостивар
се избрани:
1. Фатмир Јусуфи;
2. Анѓелина Ѓуреска;
3. Драган Матески;
4. Сузана Пајазити;
5. Елмедина Незири;
6. Марјан Иваноски;
7. Илбаш Зибери и
8. Зора Сотировска.
Оваа одлука влегува во сила 12.1.2016 година.

Неизмирени обврски по Програмата за 2014 година
во вкупен износ од 1.288.700,00,00денари.
Вкупните средства за реализација на оваа програма
ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија
за 2016 година во износ од 48.000.000,00 денари и од
сопствени средства на МЗ во висина од 10.000.000,00
денари.
Распределбата на одобрените финансиските средства од Буџетот на Република Македонија за извршителите, направена е согласно формулата за распределба
усвоена од Владата на Република Македонија.
Исплатата на средствата по оваа програма ќе се
врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и верифицирани извештаи.
Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на оваа програма, на
стандарден образец за фактура , објавен на веб страната на МЗ со извештај во прилог.
Следење на спроведувањето на оваа програма врши
Министерството за здравство и по потреба поднесува
Извештај до Владата на Република Македонија.
Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија
за 2016 година во износ од 48.000.000,00 денари, Раздел 19001-Министерство за здравство, Потпрограма
53-Превентивна здравствена заштита.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-12902/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 02-912
13 јануари 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.
_________

257.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 12.1.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Стојан Бојков, судија на Основниот суд Кавадарци поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 12.1.2016 година.
Бр. 02-63/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

Стр. 68 - Бр. 6
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
258.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15 и 192/15), и член 10, став 5 од Правилникот за
повластени производители на електрична енергија од
обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а
постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, на ден 11.1.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 81/15 од 20.7.2015 година, на на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, се продолжува до
25.1.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-81/15
11 јануари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

259.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15 и 192/15), и член 10, став 5 од Правилникот за
повластени производители на електрична енергија од
обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а
постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, на ден 11.1.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 82/15 од 20.7.2015 година, на на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, се продолжува до
15.3.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-82/15
11 јануари 2016 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

contact@slvesnik.com.mk
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр.
1.
2.

Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам......................
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието и науката.
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1.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕКОНОМСКА
СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република
Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.
Бр. 08-266/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 2 - Бр. 6
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ
Член 1
Се ратификува Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам, склучен во Скопје на 2 декември 2014 година.
Член 2
Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, виетнамски и на англиски јазик, гласи:

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 3

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 4 - Бр. 6
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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Бр. 6 - Стр. 5

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 6 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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Бр. 6 - Стр. 7

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 8 - Бр. 6
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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Бр. 6 - Стр. 9

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 10 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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Бр. 6 - Стр. 11

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 12 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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Бр. 6 - Стр. 13

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 14 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 15

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 16 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 17

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 18 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член З
Министерството за економија се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
______________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM EKONOMIK NDËRMJET QEVERISË SË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SOCIALISTE TË VIETNAMIT
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja për bashkëpunim ekonomik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së
Republikës Socialiste të Vietnamit, e lidhur në Shkup më 2 dhjetor 2014.
Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, vietnameze dhe angleze, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Ekonomisë caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e
Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
______________
2.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на
Република Косово за соработка во областа на образованието и науката,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.
Бр. 08-267/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА
Член 1
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за
соработка во областа на образованието и науката, склучена во Валона, Република Албанија на 2 јули 2015 година.
Член 2
Спогодбата од членoт 1 од овој закон во оригинал на македонски, албански и на англиски јазик, гласи:

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 19

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 20 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 21

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 22 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 23

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 24 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 27

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 29

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 30 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 31

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 32 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 33

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 34 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

15 јануари 2016

Бр. 6 - Стр. 35

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 36 - Бр. 6

15 јануари 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за образование и наука се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се
грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
_____________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIM NË SFERËN E ARSIMIT DHE
SHKENCËS
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për
bashkëpunim në sferën e arsimit dhe shkencës, e lidhur në Vlorë, Republika e Shqipërisë më 2 korrik 2015.
Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Arsimit dhe Shkencës caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin
e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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