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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 52 став 2 и 4 од Законот за 
државните службеници („Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 
17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 
6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 
24/2012, 15/2013, 82/2013 и 106/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ 
ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА 
ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО  

ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ 
 

Член 1 
Bо Уредбата за изменување на Уредбата за издато-

ците за службени патувања и селидби во странство што 
на органите на државната управа им се признаваат во 
тековни трошоци („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.82/2010, 12/2012 и 5/2013), во членот 4 
зборовите: „31.12.2013“ се заменуваат со зборовите: 
„31.12.2014“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41-8814/1 Претседател на Владата 

30 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за архивски 
материјал („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.95/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА  КАНЦЕЛАРИСКО  И  АРХИВСКО   
РАБОТЕЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со оваа уредба се уредува канцелариското и ар-
хивското работење на државните органи и институции, 
јавните установи и служби, јавните претпријатија, тр-
говските друштва основани од државата или во кои до-
минантен капитал има државата, единиците на локал-
ната самоуправа и градот Скопје, правните и физички-
те лица на кои со закон им се доверени јавни овласту-
вања, приватните правни лица и физичките лица кои 
самостојно вршат дејност (во натамошниот текст: има-
тели). 

 
Член 2 

Уредбата ги опфаќа конвенционалните видови на 
документи/записи забележани на хартиена основа, 
микрофилм и слично и неконвенционалните видови ка-
ко што се електронските и дигитализирани  доку-
менти/записи. 

II. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 
 

Член 3 
Канцелариското работење претставува: прием, 

прегледување и распоредување на документот/записот, 
заведување на документот/записот, доставување на до-
кументот/записот во работа, административно-технич-
ко обработување на документот/записот, испраќање на 
документот/записот, разведување и класифицирање на 
документот/записот и одлагање на решениот доку-
мент/запис во писарницата. 

 
Писарница 

 
Член 4 

(1) Канцелариското работење се врши преку  писар-
ница. 

(2) Во писарницата се врши: прием, прегледување 
на документот/записот, заведување и здружување на 
документи/записи, доставување во работа , испраќање 
на документот/записот, разведување на документот/за-
писот и негово архивирање од писарницата во архива. 

 
Прием, прегледување и распоредување на  

документите 
 

Член 5 
(1) Приемот и прегледувањето на документот/запи-

сот се врши  од страна на овластено службено лице. 
(2) Документот/записот со кој се покренува службе-

но дејствие и документот/записот со степен на класи-
фикација го прегледува овластено службено лице. 

(3) Документот/записот од итна природа, примен по 
работното време и во неработни денови, го прегледува 
дежурно службено лице.  

(4) Документот/записот со степен на класифика-
ција, дежурното службено лице го прегледува само ако 
за тоа е овластено. Ако дежурното службено лице не е 
овластено да прегледува документи/записи од итна 
природа и со степен на класификација, истите му ги 
доставува по најкраток пат на лицето што е овластено 
да ги прегледа, односно да постапи по нив. 

 
Член 6 

(1) Распоредувањето на документот/записот по ор-
ганизациони единици и службени лица го врши фун-
кционерот кој раководи со  органот, односно одговор-
ното лице кое раководи со  правното лице, врз основа 
на План на архивски знаци. 

(2) Функционерот, односно одговорното лице може 
да овласти распоредувањето на документот/записот да 
го врши и друго службено лице.  

 
Член 7 

Кај имателите кои во организационите единици во-
дат одделни деловодници, функционерот, односно од-
говорното лице може да определи, документите/запи-
сите кои се доставуваат на тие организациони единици 
да се примаат во нивните писарници. 

 
Заведување на документите/записите 

во деловодник и други евиденции 
 

Член 8 
(1) Деловодникот е книга за водење основна еви-

денција на документите/записите. 
(2) Деловодникот се води по систем на основни 

броеви и подброеви. Деловодникот ги содржи следните 
елементи: основен број и подброј и пренос на докумен-
тот или предметот, датум на приемот, податоци за ис-
праќачот или примачот, број и датум на испраќањето, 
архивски знак на организационата единица и разведу-
вање на документот или предметот. 
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(3) За одделни видови документи/записи може да се 
водат посебно пропишани евиденции. 

(4) Деловодникот, согласно одредбите на оваа 
уредба, може да се води и во електронска форма - елек-
тронски деловодник.  

 
Член 9 

Основната евиденција за документите/записите што 
ја води имателот ги опфаќа и следните податоци: за 
идентификацискиот и класификацискиот знак, за ис-
праќачот и приемачот; каде се наоѓа документот однос-
но предметот во текот на административно-техничката 
обработка и начинот на неговото решавање во управна, 
деловна и друга постапка.  

 
Член 10 

(1) Имателот, по правило, води  еден деловодник. 
(2) По исклучок од став (1) на овој член, одделни 

организациони единици кај имателот може да водат од-
делни деловодници ако тоа е определено од функцио-
нерот, односно од одговорното лице. 

(3) За документите/записите и предметите со степен 
на класификација се води посебен деловодник - дело-
водник за класифицирани документи/записи според 
степенот на класификација на документот/записот. 

(4) При заведувањето на документите/записите и 
предметите што имаат степен на класификација во по-
себниот деловодник, се наведува и степенот на класи-
фикацијата со кој е означен документот/записот или 
предметот. 

 
Член 11 

(1) Покрај деловодникот, заради полесно и побрзо 
ракување со документите/записите, се водат и помош-
ни книги за евиденција. 

(2) Помошни книги за евиденција се: попис на до-
кументи, регистар, интерна доставна книга, книга за 
препорачана пошта и книга за место. 

 
Доставување на документот/записот  во работа 
 

Член 12 
(1) Примениот документ/запис задолжително се за-

ведува истиот ден во основната евиденција - деловод-
ник и во помошните евиденции и се доставува за рабо-
та на организационите единици или службени лица. 

(2) Доколку примениот документ/запис не може да 
се заведе истиот ден кога е примен, се заведува на по-
четокот од следниот работен ден, пред заведувањето на 
новата пошта, и тоа под датумот кога е примен. 

 
Административно-техничко обработување  

на документот/записот 
 

Член 13 
(1) Документот/записот на имателот  со кој се врши 

службена преписка со друг имател  содржи:  
1. Наслов, кој се состои од назив и седиште на има-

телот;  
2. Назив и адреса на примателот; 
3. Кратка содржина на документот или предметот;  
4. Број  и датум на примениот документ/запис на 

кој се одговара;  
5. Основен број на деловодникот и датум на порано 

експедираниот документ/запис;  
6. Текст на документот/записот;  
7. Потпис на овластеното лице; 
8. Отпечаток на службениот печат за иматели на ја-

вен архивски и документарен материјал. 
(2) Покрај деловите од став (1) на овој член, заради 

полесно и побрзо ракување, документот/записот на 
имателот може да содржи и телефонски број, електрон-

ска адреса (е-маил), веб страна на имателот или на ор-
ганизационата единица што го решавала докумен-
тот/записот, врска на броевите, ознака на прилозите и 
констатација на кого му е доставен документот/запи-
сот. 

 
Член 14 

(1) На решените документи/записи и предмети се 
става роковен штембил, кој го пополнува службеното 
лице кое го решавало документот/записот или предме-
тот. 

(2) Решените документи/записи по пополнување на 
роковниот штембил, службените лица, без одлагање ги 
враќаат на писарницата, најдоцна до пет дена од нив-
ното завршување, со потребно упатство за работа на 
писарницата (испраќање, држење во роковник и/или 
архивирање). 

 
Испраќање на документот/записот 

 
Член 15 

(1)  Испраќањето на документите/записите се врши 
преку писарницата. 

(2) По исклучок, организационите единици кај има-
телите што водат одделни деловодници, докумен-
тите/записите ги испраќаат преку својата писарница. 

(3) Сите документи/записи примени во текот на де-
нот, писарницата ги испраќа истиот ден. 

(4) Доколку документот/записот не може да се ис-
прати истиот ден, се испраќа на почетокот од следниот 
работен ден. 

 
Разведување и класифицирање  на  

документот/записот 
 

Член 16 
(1) Разведувањето на документите/записите се 

врши во деловодникот, односно во пописот на доку-
менти/записи, во кои се запишува датумот на разведу-
вањето и ознаки што овозможуваат секој документ/за-
пис да може брзо да се пронајде. 

(2) Датумите и ознаките на разведувањето се запи-
шуваат по хронолошки ред во рубриките на деловодни-
кот, односно во рубриките од пописот на докумен-
тите/записите.  

(3) По  извршеното разведување документите/запи-
сите што се ставаат во роковникот, односно се архиви-
раат, му се предаваат непосредно на службеното лице 
во писарницата. 

 
Член 17 

(1) Решените документи/записи и предмети се кла-
сифицираат и се средуваат според архивски знаци. 

(2) Архивскиот знак се состои од ознака на органи-
зационата единица што го решила предметот/записот и 
од ознака за групата работи во која предметот спаѓа 
според својата содржина, утврдени со Планот на ар-
хивски знаци. 

(3) Планот на архивски знаци, Листата на архивски 
материјал и Листата на документарен материјал со ро-
кови за негово чување, содржат Општ и Посебен дел. 
Општиот дел од Планот и Листите е задолжителен за 
сите иматели. 

(4) Архивските знаци од Општиот дел на Планот и 
Листите не може да се менуваат во текот на годината, 
но може да се додаваат нови, ако тоа го бараат органи-
зационите и други промени кај имателот. 

(5) Општиот дел од Планот и Листите содржи ар-
хивски знаци,  рокови за чување или  ознаката “ 
трајно” за документите/записите што настануваат во 
рамките на организационите единици, односно групите 
на работи: Основање, организација и развој; Управува-
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ње и раководење; Канцелариско-архивски, правни и 
општи работи; Човечки ресурси; Финансиско и матери-
јално работење; Одбрана и безбедност; Електронски 
систем и АОП. 

(6) Посебниот дел на Планот и Листите содржи архив-
ски знаци и рокови за чување  или  ознаката “трајно” за 
документите/записите што настануваат во рамките на ор-
ганизационите единици, односно групите на работи од ос-
новната и специфична дејност на имателот. 

 
Член 18 

(1) Документот/записот според својата содржина и 
степенот на заштита на информацијата се класифицира 
согласно Законот за класифицирани информации и тоа: 
државна тајна, строго доверливо, доверливо и интерно. 

(2) Степенот на класификацијата на документот/за-
писот го определува функционерот кој раководи со ор-
ганот, односно одговорното лице кое раководи со прав-
ното лице, како и од него овластено лице, ако тоа со 
посебен пропис не е поинаку регулирано. 

(3) Документот/записот со степен на класификација 
државна тајна и строго доверливо, посебно се евиден-
тира, одбележува, чува, заштитува и користи, што се 
регулира со посебен пропис. 

 
Член 19 

(1) Документите/записите со степен на класифика-
ција се чуваат одвоено од останатите документи/записи 
и тоа на начин што обезбедува нивна безбедност и до-
верливост. 

(2) Ако имателот има помал број на документи/за-
писи со степен на класификација, нивното одлагање во 
архива и чувањето, наместо според архивски знаци, 
може да се врши според броевите на деловодникот. 

 
Одлагање на решениот документ /запис  

во писарницата 
 

Член 20 
(1) Сите решени документи/записи, предмети и 

книги за евиденција (заклучени и официјализирани), на 
крајот од годината се предаваат од писарницата во ар-
хивата на имателот. 

(2) Организационите единици кои водат одделни 
деловодници, завршените предмети може да ги држат 
во својата писарница најдолго до една година, а по овој 
рок се должни тие предмети, заедно со соодветните де-
ловодници и со другите помошни книги, да ги преда-
дат на натамошно чување на архивата.  

(3) За држење на завршените предмети во организа-
ционите единици подолго од една година, потребно е 
посебно одобрение од функционерот што раководи со 
органот односно одговорното лице во правното лице. 

 
Чување и надзор над документите/записите 

во работните простории 
 

Член 21 
(1) Во текот на работното време документите/запи-

сите и предметите не се оставаат без надзор. 
(2) По завршувањето на работното време, докумен-

тите/записите, предметите, печатите и штембилите се 
држат заклучени и обезбедени во работните простории. 

(3) Имателот обезбедува чување, стручно одржува-
ње и обезбедување на архивскиот и документарниот 
материјал од оштетување, уништување и исчезнување. 

 
Употреба на печати и штембили 

 
Член 22 

(1) За печатите и штембилите што ги употребува 
имателот се води посебна евиденција. 

(2) Со печатите и штембилите ракува службено ли-
це овластено од функционерот што раководи со орга-
нот, односно одговорното лице што раководи со  прав-
ното лице. 

 
III. АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ 

 
Член 23 

Архивското работење претставува: одбирање на ар-
хивскиот од документарниот материјал; средување на 
архивскиот и документарниот материјал; евидентира-
ње (попис и опис) на архивскиот материјал; категори-
зација на архивскиот материјал; попишување на доку-
ментарниот материјал на кого му изминал рокот за чу-
вање и негово уништување; сместување, чување, заш-
тита и обезбедување и користење на архивскиот и до-
кументарниот материјал во соодветен простор, стан-
дардна опрема, техничко-технолошки средства;    пре-
давање на јавниот архивски материјал на трајно чување 
во Државниот архив на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Државниот архив); чување на јавен  
документарен материјал кај имателот  и чување на при-
ватен архивски и документарен материјал кај имателот 
или предавање во документарен центар. 

 
Роковен штембил 

 
Член 24 

(1) На целокупниот документарен материјал што го 
создава и прима имателот, по заведувањето во десниот 
горен агол се става роковен штембил што содржи: ар-
хивски знак според Планот на архивски знаци, рок на 
чување според Листите, датум на одлагање во писарни-
цата и потпис на службеното лице кое го решавало до-
кументот/записот или предметот.  

(2) Роковниот штембил го пополнува лицето кое го 
решило предметот. 

 
 

Член 25 
Решените документи во писарницата односно архи-

вата се класифицираат, средуваат и сместуваат во ар-
хивски кутии/фасцикли според Листите и тоа, посебно 
архивскиот материјал, а посебно документарниот мате-
ријал. 

 
Одбирање на архивски од документарен материјал 

 
Член 26 

Имателот врши тековно одбирање на архивскиот од 
документарниот материјал. 

 
Член 27 

(1) Заради класифицирање и одбирање на архивски-
от материјал и издвојување на документарниот матери-
јал, имателот донесува План на архивски знаци, Листа 
на архивски материјал и Листа на документарен мате-
ријал со рокови за негово чување. 

(2) Планот на архивски знаци, Листата на архивски 
материјал и Листата на документарен материјал со ро-
кови за негово чување се изготвуваат комисиски со 
учество на службени лица од организационите едини-
ци на имателот. 

 
Член 28 

Планот на архивски знаци, Листата на архивски ма-
теријал и Листата на документарен материјал со роко-
ви за негово чување се доставуваат до Државниот ар-
хив до 30  ноември  во тековната година, а се примену-
ваат во наредната година. 
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Член 29 
(1) Архивски примерок претставува најдобро изгот-

вениот или умножен примерок, како прв примерок - 
оригинал. Архивскиот примерок се официјализира со 
потпис на овластено службено лице и со службен пе-
чат. Архивскиот примерок се користи само по исклу-
чок и со реверс односно копирање, а во оригинал кога 
треба да послужи како доказно средство. 

(2) При одбирањето на архивскиот од документар-
ниот материјал имателите посебно го одбележуваат ар-
хивскиот примерок (штембил архивски примерок). 

 
Член 30 

Категоризација на архивскиот материјал кај имате-
лите се врши со цел да се обезбеди дополнително вред-
нување и ефикасна заштита на материјалот. 

 
 

Попис и опис на архивскиот материjал 
 

Член 31 
(1) Целокупниот архивски материјал што се создава 

и чува кај имателот се евидентира на единствен начин 
(попис и опис). 

(2) Евидентирањето се врши по одбирањето на ар-
хивскиот од документарниот материјал. 

(3) Евидентирањето на архивскиот материјал го 
врши комисија составена од службени лица кај имате-
лот. 

(4) Евиденцијата опфаќа: назив на имателот, година 
кога е создаден архивскиот материјал, реден број, ар-
хивски знак и деловоден број на документот или пред-
метот, опис на содржината на архивскиот материјал, 
количина на архивскиот материјал изразена во листови 
и забелешка. 

(5) Евиденциите што се однесуваат на тековната го-
дина кога е создаден архивскиот материјал, се изготву-
ваат по изминување на годината и се доставуваат до 
Државниот архив најдоцна до 31 март во наредната го-
дина. 

(6) Пописот и описот на архивскиот материјал со-
одветствува на фактичката состојба на материјалот во 
архивските кутии/класери. 

   
Издвојување и уништување на документарен  

материјал 
 

Член 32 
(1) Издвојувањето на документарниот материјал 

имателот го врши комисиски, редовно секоја година, 
врз основа на Листата на документарен материјал со 
рокови на негово чување. 

(2) По истекот на рокот на чување, комисијата из-
готвува пописен лист на документарниот материјал кој 
се предлага за уништување. 

(3) Пописниот лист опфаќа: назив на имателот, ре-
ден број, година кога е создаден  документарниот мате-
ријал, архивски знак, сумарен опис по видови докумен-
тарен материјал, количина изразена во метри должин-
ски, образложение зошто се предлага документарниот 
материјал за уништување, потписи на членовите на ко-
мисијата, потпис на функционерот/одговорното лице и 
печат на имателот. 

  
Член 33 

Одбраниот архивски материјал имателот го чува, 
обезбедува и заштитува од секаков вид на отуѓување, 
оштетување и уништување. 

IV. ЕЛЕКТРОНСКИ АРХИВСКИИ  
ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 34 

Заради овозможување автоматизација на работните 
процеси и комјутерска поддршка на сопственото 
канцелариско и архивско работење, имателот обликува 
електронски систем и применува програма (софвтер)  
за канцелариско и архивско работење. 

 
Електронски деловодник 

 
Член 35 

(1) Имателот води книга за основна евиденција на 
документите/записите по електронски пат - електрон-
ски деловодник, во кој се опфатени  истите елементи и 
рубрики, како и деловодникот во хартиен облик од 
член  8 став (2)  од оваа уредба.  

(2)  Електронскиот деловодник се обликува во софтве-
рот за канцелариско и архивско работење на имателот.  

 
Член 36 

Имателот својот електронски деловодник го отпе-
чатува на хартија секој работен ден, на крајот од работ-
ното време.  

 
Криптозаштита и електронски потпис 

 
Член 37 

(1) За да овозможи заштита, сигурност, автентич-
ност и веродостојност на документите/записите во соп-
ствениот компјутерски систем и преку глобалните 
мрежи, имателот применува техника за криптографија 
на електронските записи. 

 (2) Со електронскиот потпис како криптографски 
знак се  обезбедува автентичност, веродостојност и це-
ловитост на документот/записот. 

 (3) Криптозаштита се врши според мерките и упат-
ствата за постапување кои се определуваат од страна 
на имателот. 

   
Метаподатоци 

 
Член 38 

Со метаподатоците со кои се опишува начинот на  
забележувањето на документот/записот се обезбедува-
ат докази за активноста која ја  претставува записот.  

 
Определување начин на создавање 

и чување на документи и записи 
 

Член 39 
(1) Од страна на имателот се определува начинот на 

создавање и чување на документите/записите и тоа: 
- кои целосно и изворно ги создава и чува во харти-

ен облик,  а кои од нив ќе ги дигитализира; 
- кои изворно и целосно ги создава и чува во елек-

тронски облик и за архивскиот материјал обезбедува 
хартиена копија;  

- кои одразуваат една и иста активност, а дел од нив 
е создаден во хартиен, а друг дел во електронски об-
лик, имателот и двата вида ги поврзува со упатници и 
индекси. 

(2) Имателот долгорочно чува три главни видови на 
електронски документи/записи: 

- кои  прикажуваат една активност или заклучу-
вање, (документи создадени со обработка на текст, 
електронска пошта и сл.); 

- бази на податоци во кои се чуваат сложени и оп-
сежни документи и податоци, динамички обликувани и 
периодично ажурирани; 

- дигитални информациски објекти, составени од 
статички и динамички елементи (веб страници  и сл.) 
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План на архивски знаци, Листа на архивски мате-
ријал и Листана документарен материја со рокови  

на негово чување 
 

Член 40 
Планот на архивски знаци Листата на архивски ма-

теријал и Листата на документарен материја со рокови 
на негово чување се вградуваат во софтверот за упра-
вување со електронските документи, уште за време на 
обликувањето на електронскиот ситем на имателот, 
пред да настане било кој електронски запис.  

 
Обезбедување  автентичност и целовитост 

на електронските документи 
 

Член 41 
Автентичноста на електронските документи се 

обезбедува со: придржување кон метаподатоците; пра-
вото на пристап; постапки за заштита од оштетување/ 
уништување на записите и носачите; изработка на за-
писи за создавање веродостоен примерок и документа-
ција за предавање на документите за трајно чување.  

 
Носачи на електронски записи 

 
Член 42 

Изборот на носачите  се врши врз основа на : 
- бараниот степен на интегритет на документите/за-

писите и податоците и примена на технологија што 
спречува секаква измена на забележаните доку-
менти/записи и податоци. 

-  постапката за миграција на документите/записите 
да биде спроведена најмалку 2-3 години пред да истече 
рокот на траење на носачот.  

   
Документи кои долгорочно се чуваат 
и зачестеност во нивното користење 

 
Член 43 

Имателот изработува повеќе примероци на истиот 
електронски документ/запис, ако е можно на повеќе 
носачи од различен вид (“редунданција”), дислоцирани 
и депонирани на две или повеќе места за чување. 

 
Миграција и дологорочно чување 

на електронските документи 
 

Член 44 
(1) Миграцијата обезбедува долготрајност во чува-

њето и на користењето на документите и податоците, а 
со навремената и правилно спроведена миграција  се 
обезбедува целовитоста и автентичноста на документи-
те и податоците. 

(2) Имателот преку софтверот, редовно го проверу-
ва интегритетот и навремено пристапува кон миграција 
на документите/ податоците. 

 
V. ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА КОНВЕНЦИОНАЛЕН И НЕ-
КОНВЕНЦИОНАЛЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН  

МАТЕРИЈАЛ 
 

Член 45 
(1) Чувањето и заштитата нa конвенционален и не-

конвенционален архивски и документарен материјал, 
во зависност од обемот и обликот, се врши вo соодве-
тен простор и опрема и тоа во : 

a) Документарен ормар  
б) Документарна соба (писарница) 
в) Архива 
г) Архивски сеф  
д) Серверска соба 
ѓ) Документарен центар 

(2) Просторот и опремата за чување и заштита  на 
материјалот треба да ги исполнуваат стандардите за: 
конструкција и статика на објектот; алармен систем за 
откривање и дојава на неовластен пристап; огноотпор-
ност и заштита од пожар; систем за микроклиматска 
заштита. 

(3) Електронските записи може да бидат чувани на ме-
диум во најдобри услови, но може да избледат или исчез-
нат во рок од 5 до 30 години од создавањето. Електронски-
те записи од време на време мигрираат  на нови технолош-
ки платформи за да се сочуваат. Тие се копираат на посов-
ремени медиуми за чување и се конвертираат во формат 
погоден за новиот електронски систем. 

 
Член  46 

(1) Имателот го чува и заштитува архивскиот и до-
кументарниот материјал во неконвенционален облик 
на начин што обезбедува заштита на интегритетот, ав-
тентичноста, веродостојноста и континуитетот на мате-
ријалот.  

(2) Видови и постапки за чување и заштита на ар-
хивскиот и документарниот материjал во неконвенцио-
нален облик се:  

а) Чување на сопствен сервер во активна врска (ин-
транет) во сопствената компјутерска мрежа.  

б) Чување на туѓ сервер со активна врска (online, преку 
интернет) надвор од соспствената компјутерска мрежа.  

в) Чување на посебен медиум без активна врска 
(offline) во сопствената компјутерска мрежа.  

г) Чување преку конверзија на неконвенционалниот 
материјал во конвенционален облик и обратно преку 
дигитализација на конвенционален материјал.  

 
Член  47 

Имателот го заштитува неконвенционалниот архив-
ски и документарен материјал од неовластен пристап и 
злоупотреба и тоа: 

- обезбедува систем за контрола на пристап и авто-
ризирано користење на документите и податоците во 
рамките на сопствената компјутерска мрежа, со регис-
трирање на идентитетот на службеното лице односно 
апаратот (компјутерот) кој пристапува, корисничко 
име и лозинка за лична идентификација на лицето кое е 
овластено за користење на материјалот. 

- обезбедува систем за контрола на пристап и авто-
ризирано користење, доколку документите се  достап-
ни преку глобалната интернет мрежа: а) контролиран 
пристап до документите и податоците преку “елек-
тронска порта” (firewall);  б) забелешка за пристап кон 
документите и податоците (activity log), и в) систем на 
авторизирање преку индивидуално поставена најава со 
корисничко име и лозинка. 

- инсталира и одржува сертифициран систем за 
заштита од вируси и останати штетни програми. 

- чува и ажурира листа на авторизирани кодови за 
пристап до неконвенционалниот материјал што оневоз-
можува неовластен пристап. 

 
VI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 48 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба прес-
танува да важи Уредбата за канцелариско и архивско 
работење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 58/96). 

 
Член 49 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 41-9564/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



3 јануари 2014  Бр. 1 - Стр. 9 

 
 

3. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, до-
несе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОП-
ШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-
врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за средното образование по општини и Градот 
Скопје за 2014 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во средното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на средните училишта согласно За-
конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и кои ги исполниле услови-
те согласно член 46 од Законот за финансирање на еди-
ниците на локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 
47/11) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и Градот Скопје се: 
основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на 
ученици во средно образование во општината и Градот 
Скопје и бројот на ученици во стручно образование во 
општината и Градот Скопје.  

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за 
средно образование е според формулата: 

БДСо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + Ус  х Кс  
БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/Град Скопје  
О -  Основна сума по општина/Град Скопје 
ПУо - Пондерирани ученици во општина/Град 

Скопје  
С  - Стандард (износ)  по ученик  
Уо -  Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина/Град Скопје  
Ус -  Број на ученици во стручно образование во 

општина/Град Скопје  
Кс -  Коефициент (пондер)за стручно образование 

(0.1) 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

Член 7 
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 

општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за образование и на-
ука, месечно или по динамика во договор со Министер-
ството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 
Бр. 41-9719/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТАЦИИ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за основното образование по општини за 2014 го-
дина. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), и кои ги ис-
полниле условите согласно член 46 од Законот за фи-
нансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок 
дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, бројот на ученици во општината, број на учени-
ци во предметна настава, број на ученици со посебни 
потреби, густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи механизам на пра-
гови (долен и горен праг) и коефициент за усогласу-
вање. 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-
новно образование е според формулата: 
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БДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп) 
БДОо - Блок дотација за основно образование за оп-

штина  
О - Основна сума по општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ)  по ученик 
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
Уп - Број на ученици во предметна настава во оп-

штина  
Упп - Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина  
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2) 
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг - коефициент (пондер) за густина на населенoст 

на општина: 
до  20 жители на км2 - ( 0.6) 
од  20 до 50 жители на км2 - (0.4) 
од  50 до 70 жители на км2 - (0.2) 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во ос-
новното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини од Буџетот на Република Македонија,  преку 
Министерството за образование и наука, месечно или 
по динамика во договор со Министерството за финан-
сии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 
Бр. 41-9720/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 30.12.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО  

ОПШТИНИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2014 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во  основното 
образование. 

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-

менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11,  51/11, 6/12, 100/12 и 24/13). 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
во основно образование се: основна сума за општина, 
број на ученици во основно образование во општината, 
густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

       
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за основно образование е според формулата: 

 
НДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг) 
НДОо - Наменска дотација за основно образование 

за општина  
О - Основна сума по општина  
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ) по ученик  
Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност 

на општина: 
до 20 жители на км2 -  ( 1.4) 
од 20 до 35 жители на км2 - (0.8) 
од  35 до 70 жители на км2 -  (0.6) 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за финансирање на пренесените надлежности 
во основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 
по општини од Буџетот на Република Македонија, пре-
ку Министерството за образование и наука, квартално 
или по динамика во договор со Министерството за фи-
нансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 
Бр. 41-9721/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6. 
Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 
и 106/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, оддржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАTA ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
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начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/2013 и 81/2013), во 
членот 4 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Техничката поддршка за организирање и спрове-
дување на манифестации и саеми се доделува за сле-
дниве манифестации/саеми: 

- национално учество  и  изложување  на  земјодел-
ски  производи (примарни  и  преработени) вон Репуб-
лика Македонија; 

- локални манифестации во Република Македонија 
и 

- еднодневни манифестации за промоција на земјо-
делски производи вон Република Македонија.“ 

Во ставот 2 кој станува став 3 износот “3.600.000“ 
се заменува со износот „4.000.000“.  

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
Ставот 5 кој станува став 6 се менува и гласи: 
„Активностите ги спроведува Министерството со 

поднесување на пријава за учество до организаторот на 
манифестациите/саемите за национално учество и из-
ложување  на  земјоделски  производи (примарни  и  
преработени) вон Република Македонија или по бара-
ња за користење на техничка поддршка на организато-
рот на манифестациите/саемите до Министерството за 
локални манифестации во Република Македонија или 
еднодневни манифестации за промоција на земјодел-
ски производи вон Република Македонија.“ 

Ставот 6 кој станува став  7 се менува и  гласи: 
„Организатор на национално учество  и  изложува-

ње  на  земјоделски  производи (примарни  и  прерабо-
тени) вон Република Македонија е правно лице (до-
машно или странско) овластено за организирање на ма-
нифестациите/саемите.“ 

Ставот 7 кој станува став 8 се менува и гласи: 
„Организатор на локални манифестации во Репуб-

лика Македонија се единиците на локалната самоуп-
рава, здруженија  на  земјоделски производители  и/или  
здруженија  на  преработувачи  на  земјоделски  произ-
води регистрирани согласно Законот за здруженија и 
фондации, стопанските комори основани согласно  за-
кон,  задруги  регистрирани  согласно  Законот за зад-
руги или Законот за земјоделски задруги за вршење на 
земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски 
производи.“ 

По ставoт 8 се додава нов став 9 кој гласи: 
„Организатор на еднодневни манифестации за про-

моција на земјоделски производи вон Република Маке-
донија се социјалните и економски партнери упишани 
во евиденцијата во Министерството, единиците на ло-
калната самоуправа.“ 

 
Член 2 

Во членот 6, став 1, алинеја 4 по зборовите „Репуб-
лика Македонија“ се додаваат зборовите „и тоа: во 
Скопје две продавници, а во Охрид, Берово, Кава-
дарци, Штип, Струмица, Прилеп, Битола и Крушево по 
една продавница.“   

Во ставот 5 зборот „четири“ се заменува со зборот „ 
две“, а зборовите „две лица“  се менува со зборовите 
„едно лице“.  

 
Член 3 

Во членот 13, став 6 во точка 4 алинеја 1 се менува 
и гласи: 

- „доказ за располагање со деловен простор, не по-
мал од 30 м² и не поголем од 100м², во сопственост или 
под закуп во времетраење од најмалку три години;“ 

Алинеја 5  се менува и гласи: 
- „во рок од еден месец по склучување на договор 

со Агенцијата, да се достави доказ за вработени нај-
малку две лица за продавницата за македонски вина, 

односно најмалку едно лице вработено за вински 
штанд кои имаат завршено најмалку средно образова-
ние“  

По алинеја 5 се додава нова алинеја 6 која гласи: 
- „ во рок од еден месец по склучување на договор 

со Агенцијата, да се достави доказ дека вработените 
лица за продавницата за македонски вина или за вин-
ски штанд имаат одлично познавање на англиски јазик 
со поседување на сертификат за АПТИС (APTIS), ЦАЕ 
(CAE), ИЕЛТС (IELTS), или друг меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, 
член на здружението ALTE на европски тестатори, нај-
малку на нивото А2 согласно Европската јазична рамка 
на Советот на Европа (CEFR), или ТОЕФЕЛ ПБТ 
(TOEFLPBT) најмалку 390 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ 
(TOEFLCBT) најмалку 90 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 
(TOEFLIBT) најмалку 30 бода;“ 

По алинеја 7 се додаваат 10 нови алинеи кои гласат: 
- „во рок од три месеци по склучување на договор 

со Агенцијата, внатрешното уредување на деловниот 
простор да биде во согласност со Основниот проект за 
ериерно уредување на специјализирани продавници за 
продажба на македонско вино, кој е прилог на јавниот 
повик, како и сите вработени кои се ангажирани во 
продажбата на вината да носат униформи според дизај-
нот кој е пропишан во Основниот проект за ентериерно 
уредување; 

- во рок од шест месеци по склучување на договор 
со Агенцијата, да се достави доказ за посетена обука и 
едукација за познавање на производoт, основни позна-
вања за винските сорти, особено на автохтоните, карак-
теристиките на виното и македонското поднебје, вин-
ски реони, послужување на вино, од страна на Минис-
терството;   

- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата, да достават доказ дека имаат склучено до-
говор со најмалку петнаесет винарии; 

- во рок од три месеци  по започнување со работа, 
да достават доказ дека изложените производи се со 
процент на алкохол не помал од 11%; 

- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата да достават доказ дека на местата предви-
дени за видливо изложување на виното на полица или 
дисплеи, секоја винарница може да изложи по најмно-
гу седум различни артикли / етикети од нивната по-
нуда;  

- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата, да достават доказ дека не смеат да напла-
ќаат било каков надоместок за отстапување на делов-
ниот простор за промотивни активности, ниту можат 
да ги отстапуваат своите вработени за спроведување на 
промотивни активности во име и за сметка на винарни-
ците;  

- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата, да достават доказ дека за време на промо-
тивните активности, им се дозволува на винарниците 
да донесат свои овластени претставници (хостеси, ко-
мерцијалисти, сомелиери и слично), да истакнуваат и 
делат свој рекламен материјал, при што нивните прет-
ставници треба да бидат јасно означени со посебна ле-
гитимација или посебно означена униформа со видли-
ви ознаки, логоа или трговски знаци;  

- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата, да достават доказ дека им дозволуваат на 
винарниците во текот на промотивните настани, да мо-
жат да понудат вино бесплатно или по повластени 
цени, да поделат подароци на консументите и слично, 
дека им дозволуваат на винарниците да можат да изло-
жат промотивни материјали: лифлети, флаери, shelf 
talker, wobbler (картонче со порака за полица), како и 
висечки постери со димензии не поголеми од Б2, освен 
за време на промоција на една или група на винарници;  
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- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата, да достават доказ дека им дозволуваат на 
винарниците да вршат промотивна дисконтна продаж-
ба на виното по промотивни цени со ограничено вре-
метраење, но не повеќе од седум дена во тек на секои 
два месеци и 

- во рок од три месеци по склучување на договор со 
Агенцијата да достават доказ дека им дозволуваат на 
винарниците за промотивни цели, бесплатно послужу-
вање и дегустација на виното.“  

 
Член 4 

 
Во членот 14, во ставот 3, табелата за продавници 

се менува и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-10451/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

7. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 21.12.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижни ствари-објекти и земјиште под згради кои 
се наоѓаат во рамките на границите на Спортскиот цен-
тар -Тетово м2 во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите и тоа: 

1. Објект кој се наоѓа на КП.бр.1630/1 на КО Тетово 
1, зграда број 1, намена на зграда БЗ, со адреса во Град 
Тетово, влез 1, кат сутерен, намена на посебниот дел од 
зградата ДП со 76 простории, со вкупна внатрешна 
површина од 6947,78 м2, намена на зграда БЗ, влез 1, 
кат приземје, намена на посебниот дел од зградата ДП 
со внатрешна површина од 3331,16 м2 и ПП со внат-
решна површина од 2051,62 м2 или вкупно 5372,78 м2, 
намена на зградата БЗ, влез 1, кат К1, намена на посе-
бен дел од зградата ПП со внатрешна површина од 
1455,33 м2, намена на зграда БЗ, влез 1, кат галерија 1, 
намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна 
површина од 219,31 м2, намена на зградата БЗ, влез 1, 

кат галерија 2, намена на посебниот дел од зградата ПП 
со внатрешна површина од 222,7 м2 или вкупно внат-
решна површина на посебниот дел од зградата 
14265,64 м2 и вкупна површина на земјиште под зграда 
7939 м2. 

2. Објект кој се наоѓа на КП.бр.1630/1 на КО Тетово 
1, зграда број 2, намена на зграда Б4, со адреса во Град 
Тетово, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебниот дел од зграда ДП со 7 простории, 
со вкупна внатрешна површина од 146,02 м2 и површи-
на на земјиште под зграда од 168 м2. 

3. Објект кој се наоѓа на КП.бр.1630/1 на КО Тетово 
1, зграда број 4, намена на зграда и друг објект БЗ, со 
адреса во град Тетово, влез 1 кат пр, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со 
16 простории, со вкупна внатрешна површина од 
433,99 и 2 помошни површини со вкупна внатрешна 
површина од 303,17 м2 и површина на земјиште под 
зграда и помошни површини од 787 м2. 

4. Објект кој се наоѓа на КП. бр. 1630/1 на КО Тето-
во 1, зграда број 5 намена на зграда Б4, со адреса во 
град Тетово, влез 1, кат пр, број на посебниот дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со 8 
простории, со вкупна внатрешна површина од 83,19 м2 
и површина на земјиште под зграда од 92 м2. 

5. Објект кој се наоѓа на КП.бр. 1630/1 на КО Тето-
во 1, зграда број 6, намена на зграда Б4, со адреса во 
град Тетово, влез 1, кат пр, број на посебен дел од згра-
да 1, намена на посебен дел од зграда ДП со 11 просто-
рии со вкупна внатрешна површина од 123,64 м2 и 
површина на земјиште под зграда 148 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
Бр. 41-9356/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
8. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република  Македонија, на седницата, одржана на  
30.12.2013 година донесе 

         
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА  

И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за гинекологија и акушерство - Скопје („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.107/12), во чле-
нот 1 во табелата редот 7: 

 
Замрзнувач за контролирано замрзнување и 
криопрезервација на критични клетки 
Cryomed 7455 

1 

 
се брише. 
 
По последниот ред се додаваат два нови реда, кои 

гласат: 
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Замрзнувач за контролирано замрзнување и кри-
опрезервација на критични клетки со HU еди-
ница CTE 2200 

1 

Систем за организација на залихи во Taylor 
Wharton систем (се додава на 35.06 - Уред за су-
во чување на примероци)  

1 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-9528/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

9. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија”, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
Член 1 

Концесиите за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во фунција на 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-
делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини,  потребно е да се доделат под концесија минерал-
ните суровини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на детални геолошки истражувања се создава-
ње на услови за рамномерно истражување на минерал-
ните суровини и создавање услови за нивна експлоата-
ција. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-
лошки истражувања на  минерални суровини на след-
ните локалитети: 

- локалитет “Чифлијска Краста“ општина Дебарца 
за минерална суровина – варовник; 

- локалитет “Венуле 1“ општина Градско за мине-
рална суровина –  варовник; 

- локалитет “Кучково“ општина Ѓорче Петров за 
минерална суровина –  варовник; 

- локалитет “Бел Камен“ општина Крушево за ми-
нерална суровина – кварц; 

- локалитет “с.Дукатино“ општина Василево за ми-
нерална суровина – глина. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 270 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесии за детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-9557/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

10. 
Врз основа на член 43 став (16) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 30.12.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИ-
ЈА ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ИДРИЗОВО“,  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
1.  На Друштвото за градежништво, производство, 

услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоа-
тација на минерална суровина – песок и чакал на лока-
литетот “с.Идризово“, општина Гази Баба, со површи-
на на простор на концесија за експлоатација дефиниран 
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7547838 4643197 
Т-2 7547919 4643182 
Т-3 7547934 4643221 
Т-4 7547914 4643223 
Т-5 7547931 4643285 
Т-6 7547930 4643305 
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Т-7 7547918 4643345 
Т-8 7547900 4643353 
Т-9 7547947 4643379 

Т-10 7547937 4643436 
Т-11 7547893 4643427 
Т-12 7547861 4643543 
Т-13 7547747 4643506 
Т-14 7547772 4643463 
Т-15 7547804 4643410 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.037000 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-9615/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

11. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар - дел од трибински простор за фуд-
балски стадион во Струмица кој се наоѓа на КП бр.18 
КО Струмица и КП бр.10 КО Струмица, и тоа: 

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 1, влез 1, кат.По., намена - Помошни простории, 
внатрешна површина од 85 м2; 

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 1, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, 
внатрешна површина од 261 м2; 

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 1, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, 
внатрешна површина од 36 м2; 

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 1, влез 1, кат.Приз., намена - Балкони и логии, внат-
решна површина од 24 м2;  

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 2, влез 1, кат.Сут., намена - Деловни простории, 
внатрешна површина од 794 м2;  

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 2, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, 
внатрешна површина од 1998 м2;  

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 3, влез 1, кат.Сут., намена - Деловни простории, 
внатрешна површина од 2528 м2; 

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 3, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, 
внатрешна површина од 1255 м2;  

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 4, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, 
внатрешна површина од 333 м2;  

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 5, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, 
внатрешна површина од 111 м2; 

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, згра-
да 5, влез 1, кат.Приз., намена - Балкони и логии, внат-
решна површина од 42 м2;  

- КП бр.10/1, Струмица Стадион, КО Струмица, 
зграда 4, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни просто-
рии, внатрешна површина од 539 м2; 

- КП бр.10/1, Струмица Стадион, КО Струмица, 
зграда 5, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни просто-
рии, внатрешна површина од 59 м2;  

- КП бр.10/1, Струмица Стадион, КО Струмица, 
зграда 6, влез 1, кат.Приз.,  намена - Помошни просто-
рии, внатрешна површина од 97 м2, во корист на Ре-
публика Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9644/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

12. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БНБ ЕНЕРЏИ ДОО  

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштвото за 
производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ 
ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје-
Кисела Вода, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 1 ламела 4-2, за 
градежното земјиште во вкупна површина од 1068м2, 
за изградба на мала хидроелектрана на река „Голема 
Илинска" во Општина Демир Хисар, кое претставува; 
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Градежна парцела бр.1.1 
-КП бр. 568/5 КО Големо Илино со површина од 

432м2 евидентирано во Имотен лист број 193; 
 -КП бр. 1817/19 КО Големо Илино со површина од 

11м2 евидентирано во Имотен лист број 100; 
Површина за градење бр.1.4 
-КПбр.1135/3 КО Големо Илино со површина од 

199м2 евидентирано во Имотен лист број 193;  
-КПбр.1817/2 КО Големо Илино со површина од 

176м2 евидентирано во Имотен лист број 100;  
-КП бр. 1817/3 КО Големо Илино со површина од 

241 м2 евидентирано во Имотен лист број 100, 
 Површина за градење бр.1.1 
-КП бр. 568/6 КО Големо Илино со површина од 

Зм2 евидентирано во Имотен лист број 193. Површина 
за градење бр.1.2 

-КПбр.716/20 КО Големо Илино со површина од 
Зм2 евидентирано во Имотен лист број 193; и  

Површина за градење бр.1.3 
-КПбр.716/19 КО Големо Илино со површина од 

Зм2 евидентирано во Имотен лист број 193. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9647/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

13. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар: 

 
  

 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за кардиологија - Скопје, со кој се уреду-
ваат  правата и обврските за движнaта ствар од член 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9657/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

14. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА  

- ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
  
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Клиничка болница - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 
болница - Штип, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9658/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

15. 
Врз основа на член член 55 став 1, од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни (,,Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕНА ДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА 

ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движнaтa 
ствар и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

без надомест на трајно користење на општина Чешино-
во - Облешево. 
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Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со градоначалникот на општина Чешиново - 
Облешево, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaтa ствар од членот 1 од оваа одлука. 

  
Член 4 

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

 
Бр. 41-9664/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

16. 
Врз основа на член член 55 став 1, од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни (,,Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ПЕХЧЕВО 
                      

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на општина Пехчево. 
                                                                           

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со градоначалникот на општина Пехчево, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од членот 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

         
Бр. 41-9665/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

17. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

                               О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ 
ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИН-
ДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма 
со финансиски план на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони за 2013 година бр.01-864/2 од 
13.12.2013 година, донесена од Управниот одбор на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Ре-
публика  Македонија”. 

 
Бр. 41-9813/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

18. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) 
и Одлуката за издвојување и организирање на посебно 
трговско друштво на дел од ЈП „Стрежево“ -  Битола 
бр.19-5737 од 29.12.2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.162/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРЕМЕНО ОТ-
СТАПУВАЊЕ  И СТОПАНИСУВАЊЕ CO СКИ-
ЛИФТОВИТЕ "САПУНЧИЦА" И "ЧУКА" ВО ЗЛТЦ  

с. НИЖЕ ПОЛЕ 
 
l. Co оваа одлука се дава согласност на ЈП “Стре-

жево" - Битола за времено отстапување и стопанисува-
ње со ски -лифтовите "Сапунчица" и "Чука" во ЗЛТЦ 
с.Ниже Поле, и времено вршење на дејност 

- 49,39 -друг патнички копнен транспорт, неспом-
нат на друго место. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-9822/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

19. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА  

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на користење на недвижни ства-
ри бр. 19-2230/1 од 9 мај 2006 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 60/2006). 
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Член  2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9961/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

20. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/20-
06, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2-
013), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ  

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за из-

менување на Одлуката за престанок и за давање на ко-
ристење на недвижни ствари бр.51-5507/1 од 29 март 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/2011). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/2 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

21. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА  ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА  
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката  за 
престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
ни ствари бр. 51-4891/1 од 24 август 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/2010). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/3 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

22. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2-
006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/-
2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
ни ствари на општина Делчево бр.51-4890/1 од 24 ав-
густ 2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/2010). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/4 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

23. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
на ствар на Министерството за земјоделство,шумар-
ство и водостопанство бр. 51-2565/1 од 12 април 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/2011). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/5 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

24. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на трајно користење на недвижни ствари на оп-
штина Дојран бр. 41-5578/1 од 15 август 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
104/2012). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/6 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

25. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
ни ствари бр. 41-3202/1 од 21 мај 2012 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/7 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

26. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-  
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  
престанок на користење и за давање на користење на 
недвижна бр. 19-3215/1 од 8 јули 2008 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008). 

Член  2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9961/8 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

27. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА  

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на користење на недвижна ствар 
бр. 19-2114/1 од 3 мај  2006 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/2006). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 41-9961/9 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

28. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/-
2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за преста-

нок и за давање на користење на недвижни ствари на Минис-
терството за образование и наука бр. 19-1241/1 од 10 март 
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2009). 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија. 

 
Бр. 41-9961/10 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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29. 
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Цен-

трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 
35/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА 
ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата на 

Централниот регистар на Република Македонија бр. 
0201-3/23 од 17.12.2013 година, донесена од Управниот 
одбор на Централниот регистар, на седницата одржана 
на 17.12.2013 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-10006/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

30. 
Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Центра-

лен регистар („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа oдлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Централен регистар на Република Маке-
донија за 2014 година, број 0201-3/22 од 17.12.2013 го-
дина, донесен од Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 17.12.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 41-10007/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

31. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.12.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар - Воен базен кој се наоѓа на КП 
бр.492/1 КО Струмица, и тоа: 

- КП бр.492/1, 11 Октомври КО Струмица, намена 
на зграда и друг објект -ДЗ, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда Б, волумен - 710 мЗ, во корист на 
Република Македонија, во Јавната книга за запишува-
ње на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-10053/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

32. 
Bpз основа на член 91 став 2 од Закон за користење 

и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166 12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 30.12.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар КП бр.726 КО Центар 2, викано место /улица Ва-
сил Ѓоргов бр.41. број на зграда објект 4. Намена на 
зграда и друг објект B2-10, влез 1, кат ПP, број 1, наме-
на на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна 
површина во 295 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 0, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура двор површина во 3547 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 1, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 806 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 2, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 321 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 3, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 914 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 4, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 337 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 5, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 31 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 6, КО 
Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура зем. под зграда, површина во 59 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 7, КО 
Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 229 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 8, КО 
Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура зем. под зграда, површина во 176 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 9, КО 
Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катастар-
ска култура под зграда, површина во 268 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 10, 
КО Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катас-
тарска култура под зграда, површина во 123 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број па зграда/објект 11, 
КО Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катас-
тарска култура под зграда, површина во 275 м2; 
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КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 12, 
КО Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катас-
тарска култура под зграда, површина во 225 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 13, 
КО Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катас-
тарска култура з. пом. зграда, површина во 55 м2; 

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 14, 
КО Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катас-
тарска култура з. пом. зграда, површина во 16 м2; 

КП бp.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 15, 
КО Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катас-
тарска култура под зграда, површина во 6 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 41-10263/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

33. 
Врз основа на член 42 од Законот за државните 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 
35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 
82/2013 и 106/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните служ-

беници за периодот од 1.01.2014 година до 30.09.2014 
година изнесува 73,8 денари.  

 
Член 2 

Вредноста на бодот за платите на државните служ-
беници за периодот од 1.10.2014 година до 31.12.2014 
година изнесува 77,5 денари. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
членот 1 ќе се применува со почеток на исплата на пла-
тата за јануари 2014 година, додека членот 2 ќе се при-
менува со исплата на платата за октомври 2014 година. 

 
Бр. 41-10276/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

34. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 30.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар – патничко моторно возило со следни-
ве карактеристики:  

Марка на возило: Мерцедес 
Тип на возило: 600-Ѕ 
Регистрација: SK-316-NL 
Година на производство: 1995 година 
Сила на мотор (kw): 290 
Работна зафатнина (c3): 5987 
Број на мотор:  12098012032423 
Број на шасија: WDB1400571A274507 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надомест на Собранието на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за финансии, склучува договор со ге-
нералниот секретар на Собранието на Република Маке-
донија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од членот 1 од оваа одлука, која се дава 
на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-10537/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

35. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот 
за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 
95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНO ПОДРАЧЈЕ  

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 

Член 1 
Со доделување на концесии на рибите за вршење 

стопански риболов се овозможува комерцијален лов на 
риба на риболовните подрачја на природните езера и 
риболовните зони на акумулациите. 

Со оглед на фактот што правото за вршење стопан-
ски риболов се стекнува со доделување на концесија и 
фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата 
е забранет за риболов, е потребно да се додели конце-
сија на рибите за вршење стопански риболов на рибо-
ловното подрачје определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели на доделување на концесија на 
рибите се создавање на услови за  вршење стопански 
риболов, односно овозможување на нивно користење 
преку планско експлоатирање на одржлив начин и 
вршење заштита на рибите. 
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Член 3 
Предмет на концесијата е доделување на рибите за 

вршење стопански риболов за период од шест години 
на риболовното подрачје Преспанско Езеро. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата на рибите 
за вршење стопански риболов  на риболовното подрач-
је Преспанско Езеро ќе биде спроведена во рок од 120 
дена од денот на формирање на Комисијата за спрове-
дување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата на рибите за вршење стопански рибо-
лов, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство формира Комисија за спроведување на постапката 
во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кој на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република 
Македонија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија за организирање стопански ри-
болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-10549/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

36. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот 
за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 
95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНА ЗОНА  

НА АКУМУЛАЦИЈАТА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО 
 

Член 1 
Со доделување на концесии на рибите за вршење 

стопански риболов се овозможува комерцијален лов на 
риба на риболовните подрачја на природните езера и 
риболовните зони на акумулациите. 

Со оглед на фактот што правото за вршење стопан-
ски риболов се стекнува со доделување на концесија и 
фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата 
е забранет за риболов, е потребно да се додели конце-
сија на рибите за вршење стопански риболов на рибо-
ловната зона определена со оваа одлука. 

Член 2 
Како основни цели на доделување на концесија на 

рибите се создавање на услови за  вршење стопански 
риболов, односно овозможување на нивно користење 
преку планско експлоатирање на одржлив начин и 
вршење заштита на рибите. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е доделување на рибите за 
вршење стопански риболов за период од шест години на 
риболовната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата на рибите 
за вршење стопански риболов  на риболовната зона на 
акумулацијата Тиквешко Езеро ќе биде спроведена во 
рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата 
за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување на 
концесијата на рибите за вршење стопански риболов, Вла-
дата на Република Македонија на предлог на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство формира Коми-
сија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кој на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република 
Македонија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии за организирање рекреативен ри-
болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
 

Бр. 41-10549/2 Заменик на претседателот 
30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
37. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот 
за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 
95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБО-
ЛОВНА ЗОНА  ОД РЕГУЛАЦИОНИОТ ОБЈЕКТ 
НА ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА КАЈ ЦРКВАТА “СВЕТА 
ПЕТКА“ ДО МЕСТОТО ВИКАНО ДИВЛЈАК –  

СТРУГА ВО ОБЈЕКТОТ ДАЛЈАН – СТРУГА 
 

Член 1 
Со доделување на концесии на рибите за вршење 

стопански риболов се овозможува комерцијален лов на 
риба на риболовните подрачја на природните езера и 
риболовните зони на акумулациите. 
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Со оглед на фактот што правото за вршење стопан-
ски риболов се стекнува со доделување на концесија и 
фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата 
е забранет за риболов, е потребно да се додели конце-
сија на рибите за вршење стопански риболов на рибо-
ловната зона определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели на доделување на концесија на 
рибите се создавање на услови за  вршење стопански 
риболов, односно овозможување на нивно користење 
преку планско експлоатирање на одржлив начин и 
вршење заштита на рибите. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е доделување на рибите за 
вршење стопански риболов за период од шест години 
на риболовната зона од регулациониот објект на ХЕЦ 
Глобочица кај Црквата “Света Петка“ до местото вика-
но Дивлјак – Струга во објектот Далјан – Струга. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата на рибите 
за вршење стопански риболов  на риболовната зона од 
регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај Црквата 
“Света Петка“ до местото викано Дивлјак – Струга во 
објектот Далјан – Струга ќе биде спроведена во рок од 
120 дена од денот на формирање на Комисијата за 
спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата на рибите за вршење стопански рибо-
лов, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство формира Комисија за спроведување на постапката 
во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кој на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република 
Македонија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии за организирање рекреативен ри-
болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-10549/3 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

38. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 60/12) и член 42 од Законот 
за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 
95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА 
РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ  

 
Член 1 

Со доделување на концесии на рибите од риболов-
ните води за организирање рекреативен риболов се 
овозможува организирање на рекреативен риболов на 
рекреативните зони на акумулациите и риболовните 
ревири на сливовите на реките за кои се предлага доде-
лување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
делат концесии на рибите за организирање рекреативен 
риболов определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели на доделување на концесии на 
рибите се создавање на услови за  организирање рекре-
ативен риболов, односно овозможување на вршење 
заштита и користење на рибите преку планско експлоа-
тирање на одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на следните рекреативни зони и риболов-
ни ревири: 

 
1. Рекреативни зони 

 
1.1. Рекреативна зона “акумулација Водоча” – ја оп-

фаќа целата површина на акумулацијата, 
1.2. Рекреативна зона “акумулација Глажња” – ја 

опфаќа целата површина на акумулацијата, 
1.3. Рекреативна зона “акумулација Липково” – ја 

опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на 
Липковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и 
вливот во акумулацијата Липково, како и малата аку-
мулација на овој дел од реката, 

1.4. Рекреативна зона “акумулација Тиквешко 
Езеро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата, 

1.5. Рекреативна зона “акумулација Црничани – 
Езеро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата, 

1.6. Рекреативна зона “акумулација Глобочица” - ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата, 

1.7. Рекреативна зона “акумулација Матка” – ја оп-
фаќа целата површина на акумулацијата и делот на ре-
ката Треска кој се наоѓа помеѓу браната Св. Петка и 
вливот во акумулацијуата матка, 

1.8. Рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска” – 
ја опфаќа целата површина на акумулацијата 

1.9. Рекреативна зона на Преспанско езеро – ја оп-
фаќа бреговата линија и водената површина до 200 
метри  од бреговата линија на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

 
2. Риболовни ревири 

 
Слив на Река Вардар-горно течение 
2.1. Риболовен ревир “Вардар 3”– ги опфаќа водите 

на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река 
до вливот на реката Бистрица вклучително и прито-
ките: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали 
и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа и 

2.2. Риболовен ревир “Вардар 4” – ги опфаќа водите 
на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до 
дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоките: 
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Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка 
Река, како и сите мали и микроакумулации кои припа-
ѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната ос-
нова. 

 
Слив на Река Вардар-средно течение 
2.3. Риболовен ревир “Вардар 5”- ги опфаќа водите 

на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до 
влив на река Треска, како и сите мали и микроакумула-
ции кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во ри-
боловната основа, 

2.4. Риболовен ревир “Тополка” – го опфаќа целото 
течение на реката Тополка со притоките, од изворот до 
вливот во река Вардар, како и сите мели и микроакуму-
лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 
риболовната основа и 

2.5. Риболовен ревир “Бабуна 1”- го  опфаќа тече-
нието на реката Бабуна со притоките од изворот до 
вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа. 

 
Слив на Река Вардар-долно течение 
2.6. Риболовен ревир “Вардар 12”- опфаќа течение 

на реката Вардар од влив на Кованска река до македон-
ско-грчката граница, вклучително и Кованска река и 
сите останати поголеми притоки на овој дел од текот 
на Вардар, со исклучок на реката Луда Мара и нејзини-
те притоки и 

2.7. Риболовен ревир “ Река Луда Мара – Бог-
данци”-  го опфаќа целото течение на реката реката Лу-
да Мара и нејзините притоки , како и сите мали и мик-
роакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврде-
ни во риболовната основа. 

 
Слив на Река Треска 
2.8. Риболовен ревир “Треска 2” – опфаќа дел од 

Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с. 
Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулаци-
јата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница) 
со сите притоки на реката Треска во тој дел, како и си-
те мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ре-
вир, а се утврдени во риболовната основа и 

2.9. Риболовен ревир “Треска 3” – опфаќа дел на 
Треска од браната на акумулацијата Матка до вливот 
на Треска во Вардар со сите притоки во тој дел. 

 
Слив на Река Пчиња 
2.10. Риболовен ревир “Крива Река 1” – го  опфа-

ќа течението на Крива Река од изворишниот дел до 
мостот кај село Туларево со сите притоки во целото 
свое течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост” , 
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 
Слив на Црна Река 
2.11. Риболовен ревир “Црна Река 5”– опфаќа дел 

од Црна Река од браната на акумулација “Тиквеш” до 
влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна 
Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се ут-
врдени во риболовната основа. 

 
Слив на Река Брегалница 
2.12. Риболовен ревир “Брегалница 2” – опфаќа 

дел од течението на реката Брегалница од с. Разловци 
до влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги 
сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како 
и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа и 

2.13. Риболовен ревир “Брегалница 3” – опфаќа 
дел од течението на реката Брегалница од браната на 
акумулацијата “Калиманци” до с. Истибања, вклучувај-
ќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, 
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 
Слив на Река Црн Дрим 
2.14. Риболовен Ревир Река Радика – Го опфаќа 

течението на реката Радика од вливот на Гарска река 
во Радика (местото наречено “Бошков Мост”) низводно 
до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 
метри низводно од мостот за с. Долно Косоврасти. 

 
Слив на Река Струмица 
2.15. Риболовен ревир “Струмица 1” – опфаќа дел 

од течението на реката Струмица од изворишниот ре-
гион до вливот на реката Турија вклучително и реката 
Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот 
на реката Водочица од браната на акумулацијата Водо-
ча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се ут-
врдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреа-
тивните зони “Маркова Брана” и “Дрвошка”. 

  
Слив на Преспанско Езеро 
2.16. Риболовен ревир “Слив на Преспанко 

Езеро” го опфаќа течението на река Исток, Голема Река 
(или Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брај-
чинска Река како и сите притоки кои се вливаат во 
Преспанското Езеро и во горе наведените водотеци, ка-
ко и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите на рибите 
за организирање на рекреативен риболов ќе биде спро-
ведена во рок од 120 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кој на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република 
Македонија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии за организирање рекреативен ри-
болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-10549/4 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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39. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013) и член 31 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на Република Македонија за 2014 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.12.2013 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за остварување на социјалната заштита  
за 2014 година 

 
I. Појдовна основа 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2014 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за вработување на инвалидните лица, Законот за упот-
реба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски орга-
низации, Законот за цивилни инвалиди од војната, кри-
вично правните прописи и други закони и подзаконски 
акти, со кои се уредени правата и услугите од социјал-
ната заштита. 

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјална заштита, потребите на населението од со-
цијална помош и заштита, социјалната превенција и 
средствата за остварувањето на социјалната заштита. 
Програмата е усогласена со одредбите од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2014 година, со кој се предвидува донесување на Прог-
рама на Владата на Република Македонија за средства-
та наменети за социјални надоместоци. 

Со Програмата се врши усогласување на социјална-
та заштита со потребите на граѓаните за подобрување и 
развој на услугите и мерките од социјална заштита. 

Програмата се заснова на политиките и определби-
те на Владата на Република Македонија за 2014 го-
дина, со која се имплементираат стратешките приори-
тети на Републиката за тековната година, Оперативни-
от план за активните програми и мерки за вработување 
за 2014 година, Националната стратегија за деинститу-
ционализација во системот на социјална заштита во Ре-
публика Македонија 2008-2018 година,  Акцискиот 
план за имплементација на Стратегијата за интеграција 
на бегалци и странци 2008-2014 година, Програмата за 
помош и поддршка при реинтеграција на повратници 
во Република Македонија согласно со реадмисионите 
договори, ревидираната Национална стратегија за изед-
начување на правата на лицата со инвалидност 2010-
2018 година, Националната стратегија за старите лица 
2010 – 2020 година, Национална стратегија за намалу-
вање на сиромаштијата и социјалната исклученост во 
Република Македонија 2010-2020 година, Национална-
та стратегија за спречување и заштита од семејно на-
силство 2012-2015 година,  Програмата за развој на со-
цијалната заштита 2011-2021 година,  Национален ак-
ционен план за превенција и справување со злоупотре-
ба и занемарување на деца 2013-2015 со Оперативен 
план за спроведување на Акциониот план за превенци-
ја и справување со злоупотреба и занемарување на 
деца, за 2014 година  и Буџетот на Република Македо-
нија за 2014 година.  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2014 година, значајно место ќе имаат меѓународ-
ните документи,  конвенциите и препораките, меѓу кои 
се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот 
комитет за социјална кохезија, Милениумските развој-
ни цели на ОН во делот на првата развојна цел: нама-
лување на сиромаштијата и други препораки врз осно-
ва на кои ќе се врши постапно приближување кон зако-
нодавството на ЕУ. 

 
II. Подрачја на социјална заштита 

 
Социјалната заштита се остварува преку систем на 

мерки, активности и политики за спречување  и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјал-
ната заштита  во 2014 година ќе се реализира преку 
обезбедување на: 

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинс-
титуционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

-  права на парична помош од социјална заштита, и 
тоа: 

- постојана парична помош за лицата неспособни за 
работа и материјално необезбедени; 

- социјална парична помош за лицата способни за 
работа и материјално необезбедени; 

- паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице; 

- право на здравствена заштита; 
- надоместок на плата за скратено работно време 

поради нега на дете со телесни или ментални пречки во 
развојот; 

- еднократна парична помош или помош во натура; 
- парична помош за социјално домување ; 
- парична помош на лице кое до 18 години возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа; 
- парична помош на мајка која родила четврто дете; 
- парична помош  за згрижувач, и 
-  додаток за слепило, мобилност и глувост.       
Во 2014 година се предвидува да бидат опфатени со 

услугите и мерките на социјалната заштита следниве 
корисници на социјална заштита: 

- малолетни лица: 
- без родителска грижа до 18 годишна возраст, 
- деца во ризик , 
- малолетни лица со воспитно социјални проблеми , 
- ставени под старателство , 
- сместени во згрижувачко семејство , 
- сместени во установи за социјална заштита , 
- сместени во дневен центар за деца на улица , 
- сместени деца во дневен центар за деца со пречки 

во развојот, 
- возрасни лица 
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на 

дете без родители и родителска грижа, до навршување 
на 26 години, 

- бездомни лица,  
- жрви на семејно насилство, 
- корисници на дрога, 
-  лица со инвалидност, 
- стари лица, 
- возрасни лица ставени под старателство , 
- сместени во згрижувачко семејство , 
- лица со попреченост во менталниот развој над 18 

години, сместени во станбени единици за организирано 
живеење со поддршка, 

- сместени во установи за социјална заштита за ста-
ри лица, 

- сместени во установи за социјална заштита , 
-  лица од семејства  со нарушени односи во семеј-

ството, 
- возрасни лица со општествено негативни навики  , 
- лица со признат статус на бегалец и лица под суп-

сидијарна заштита - 702 лица, нови баратели на азил 
сместени во установа, лица вратени по однос на дого-
вори за реадмисија, и 

- други полнолетни лица корисници на услуги.   
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Корисниците на социјалната заштита се и корисни-
ци на парични права од социјална заштита и на соци-
јални услуги за згрижување во установа за социјална 
заштита, вонинституционална заштита и друг вид на 
услуги и мерки, согласно со Законот за социјалната 
заштита.  

 Во рамките на реформските процеси во социјална-
та заштита, ќе се реализира Програмата за условен па-
ричен надоместок за средно образование за учебната 
2013/2014, како и за учебната 2014/2015 година, со цел 
подобрување на пристапот и квалитетот на образовани-
ето за учениците во средното образование од дома-
ќинствата, корисници на право на социјална парична 
помош. Со оваа програма ќе се обезбедат дополнител-
ни парични надоместоци за учениците, кое право е ус-
ловено со запишување и посетување на средното обра-
зование и има за цел да го зголеми бројот на лица запи-
шани во средно образование од домаќинства - корисни-
ци на правото на социјална парична помош, како и реа-
лизацијата на задолжителното средно образование во 
Република Македонија. Средствата за спроведување на 
оваа програма се обезбедени преку Договор за заем со  
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска 
банка. 

Во текот на 2014 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програма за суб-
венционирање на потрошувачката на енергија. 

   
III. Потреби на населението и социјалната  

превенција 
 

1. Развој на социјалната заштита 
 

Имплементацијата на Националната програма за 
развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 
следи и оценува Координативно тело. врз основа на до-
несен  Оперативниот план за имплементација за 2014 
година.  

 Се воведе ново  право на парична помош за згижу-
вач, со цел  за обезбедување на социјална сигурност за 
овие лица кои по престанокот на  згрижување лица во 
своето семејство, не се вработени и  не оствариле пра-
во на пензија, во висина од 8.000 денари. 

Се воведе ново  право -  додаток за глувост за то-
тално глувите лица кои што имаат   потполно згасната 
слушна перцепција кои што не може да ги задоволат 
своите животни  потреби без толкувач на знаковен ја-
зик, во номинален износ од 4.000 денари.  

Правото на додаток за мобилност ќе го користат и 
лицата со квадриплегија, поради создавање на услови 
за изедначување на нивните можности за вклучување 
во секојдневниот живот, како и  лицата со телесен ин-
валидитет 100% кои што целосно се врзани за инвалид-
ска количка, а се сместени во јавна установа за соци-
јална заштита згрижувачко семејство, мал групен дом 
или некоја форма на организирано живеење со под-
дршка.  

 
2. Справување со сиромаштијата и социјалната  

исклученост 
    
Во текот на 2014, ќе продолжи имплементацијата 

на ревидираната Националната стратегија за намалува-
ње на сиромаштијата и социјална исклученост во Ре-
публика Македонија 2010-2020 година, за чија цел ќе 
се изготви и реализира Оперативен план 2014 година за 
имплементација на истата со конкретни мерки и актив-
ности, а во насока  на реално утврдување на локалните 
проблеми и потреби на граѓаните со посебен акцент на 
преземање на конкретни акции на локално ниво преку 

општинската локална самоуправа. Во оваа насока и по-
натаму ќе се градат капацитетите на локалните актери 
за спроведување на локални политики за одредени спе-
цифични ранливи групи и нивно поврзување со нацио-
налната политика. 

Во рамките на спроведување на процесот за деинс-
титуционализација во системот на социјалната заш-
тита, за 2013 година функционираат двете служби за 
поддршка на домувањето во заедницата, една во Него-
тино и една во Град Скопје со 14  станбени единици за 
организирано живеење со поддршка во кои се сместени 
66 корисници со попреченост во менталниот развој над 
18-годишна возраст. Процесот на деинституционализа-
ција продолжува да се спроведува во континуитет со 
тоа што во ноември 2013 година се отворни две нови 
станбени единици во Неготино, за 10 корисници, како 
почеток на воспоставување на трета сужба за под-
дршка на домувањето во заедницата. Во 2014 година ќе 
се дооформи третата служба со отворање на уште пет 
нови станбени единици за организирано живеење со 
поддршка, во кои ќе се сместат уште 25 корисници. За 
таа цел,  МТСП презема активности за продолжување 
на соработката со МХИ Будимпешта, Унгарија во насо-
ка на обезбедување финансиска и техничка поддршка 
за оваа намена како и соработката со здруженија кои ја 
обезбедуваат услугата од вонинституционална социјал-
на заштита-организирано живеење со поддршка. 

Во 2013 година отпочнаа подготвителни активнос-
ти за  спроведување на процесот на деинституционали-
зација на корисници од Детскиот дом ,,11 Октомври – 
Скопје, согласно изготвен Акциски план за отворање 
на два пилот Мали групни домови во почетокот на 
2014 година во Скопје, за 10 корисници кои ќе бидат 
деинституционализирани од Установата. 

Вонинституционалната заштита ќе се зајакне и со 
отворање на дополнителен  дневен центри за деца на 
улица, на подрачјето на Општина Прилеп. Во насока на 
подобра, посеопфатна заштита и поддршка на децата 
од улица, во текот на 2014 година, ќе се имплементира 
Акцискиот план за заштита на децата од улица 2013-
2015 година. 

Во текот на 2014 година ќе се отвори  Дневен цен-
тар за корисници на дрога и членови на нивните семеј-
ства во Кавадарци. 

Ќе продолжи имплементацијата на програма за ра-
бота на патролни социјални работници во трите оп-
штини на територијата на Град Скопје (Гази Баба, Кар-
пош и Кисела Вода). Со имплементацијата  на оваа  
програма ќе   се зголеми  пристапот до социјалните ус-
луги на ранливите групи на граѓани во Република Ма-
кедонија.  

Министерството за труд  и социјална политика, 
почнувајќи од 2007 година во  континуитет го импле-
ментира проектот „Народни кујни”, а согласно со 
Програмата на Владата на Република Македонија за 
2014 година ќе се отворат 2 народни кујни  во следните 
рурални општини: Центар Жупа и  Ранковце. 

Во 2014 година ќе продолжат активности за изград-
ба на пристапни рампи, лифтови и подвизни платфор-
ми во објектите кои што се во надлежност на Минис-
терството за труд и социјална политика. Министер-
ството за труд и социјална политика ќе ги координира 
активностите за изградба на пристапни рампи и во об-
јектите кои што се од јавен карактер, а се во надлеж-
ност на другите јавни институции. 

Комисијата  за развој и афирмација на знаковниот 
јазик ќе продолжи со активности за негово унапредува-
ње  од лингвистички, фонолошки и морфолошки ас-
пект, синтакса и негова стандардизација  согласно За-
конот за употреба на знаковниот јазик. Обезбедена е 
финансиска поддршка на Комисијата при Сојузот на 
глуви и наглуви на Македонија за организирање на 
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обуки за изучување на знаковниот јазик, која ќе орга-
низира обуки за изучување на знаковниот јазик и за 
граѓани кои што сакаат да го изучуваат знаковниот ја-
зик, така што бројката од постојните 12 сертифицирани 
толкувачи на знаковен јазик ќе биде зголемена и рам-
номерно распределена во различни региони од држа-
вата. 

Се планира подобрување на вонинституционалната 
заштита на лицата со инвалидитет преку отварање на 
Дневен центар за деца со пречки во интелектуалниот 
развој во општина Струмица, како и  Дневен центар и 
за деца со оштетен вид на помала возраст, кој ќе рабо-
ти во рамките на Државното училиште за деца со оште-
тен вид Димитар Влахов во Скопје, како и Дневен цен-
тар за деца со пречки во интелектуалниот развој во оп-
штините Валандово, Липково и Охрид. Се планира от-
варање на  Дневен центар за деца со аутизам во Штип, 
Дневен центар за лица со интелектуална попреченост 
над 18 години, во соработка помеѓу  Министерството 
за труд и социјална политика со Републичкиот центар 
за поддршка на лица со интелектуална попреченост–
ПОРАКА-Скопје и Градот Скопје. 

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, во 2014 година планирана е подготовка и реа-
лизација на Оперативен план за 2014 година за импле-
ментација на Националната стратегија за стари лица 
2010-2020 година. Активностите ќе се насочат кон  
проширување на мрежата на дневни центри за стари 
лица во Општина Чешиново-Облешево и Општина Ви-
ница, како и  понатамошно развивање на социјални 
сервиси за стари и изнемоштени лица во општините ка-
де се јавува потреба и можност за реалиазација, преку 
воспоставување на центри за давање на помош во до-
машни услови. За реализација на овие активности, пот-
ребно е поголема вклученост на општините за  иско-
ристување на сите расположливи ресурси во локалната 
заедница.  

Со цел сензибилизирање и информирање на старите 
лица и нивните семејства, за правата и услугите кои 
старите лица можат да ги остварат во системот на со-
цијална заштита, во 2014 година планирано е печатење 
на информативен материјал од старна на ЈУ Завод за 
социјални дејности.  

Во насока за подобрување на состојбата со институ-
ционалната заштита на старите лица во 2014 година, ќе 
се продолжи со проширување на сместувачките капа-
цитети во постоечките објекти за заштита на старите 
лица и нивно усогласување согласно со Правилникот 
за нормативите и стандардите за основање на установи 
за заштита на стари лица. 

Социјална заштита на лица со воспитно-социјални 
проблеми ќе се рализира во насока на почитување на 
стандардите за 

- обезбедување усогласеност со Европската кон-
венција за човекови права и почитување на правата на 
децата, 

- социјална интеграција на лицата со воспитно 
социјални проблеми во општеството, 

-  јакнење на капацитетите на стручните лица во 
центрите за социјална работа  и ЈУ за социјална зашти-
та и создавање мобилни екипи  за превенција и импле-
ментација на Законот за правата на децата, 

   - развој на згрижувачките семејства за деца со 
воспитно социјални проблеми. 

 
3. Активности поврзани со приближување на зако-

нодавството во областа на  социјалната заштита кон за-
конодавството на ЕУ  

Министерството за труд и социјална политика ќе 
продолжи со континуирано развивање на политиките 
за социјално вклучување на најранливите категории на 
граѓани.  Министерството за труд и социјална полити-

ка е еден од клучните носители на целокупниот процес 
на социјална инклузија и континуирано ќе презема 
иницијатива пред Европската комисија  во функција  
на инкорпорирање на заедничките цели на ЕУ во наци-
оналните политики, преку приоритетите одредени во 
Ревидираната национална стратегија за намалување на 
сиромаштија и социјална исклученост 2010-2020 во 
согласност со Стратегијата ЕУ 2020.   

 Ќе се продолжи во  континуитет  да се следат  за-
конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита, со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство и практика. 

 Кординативното  тело за  следење и евалуација на им-
плементација на Националната програма за развој на со-
цијалната заштита 2011-2021 година, ќе изготви Операти-
вен план за спроведување на мерките за 2014 година. 

  Во текот на 2014 година ќе се следи имплемента-
цијата на ревидираната Национална стратегија за нама-
лување на сиромаштијата и социјалната исклученост 
во Република Македонија 2010-2020 година, преку  
воспоставениот национален координативен механизам 
за прашања поврзани со политики за социјално вклучу-
вање во Република Македонија. 

Во текот 2014  година ќе продолжи имплементаци-
јата на Национална стратегија за  спречување и  зашти-
та од семејно насилство 2012-2015 година преку   вос-
поставеното Национално координативно тело за спре-
чување и заштита од семејно насилство.    

Воспоставеното Национално координативно тело, 
ќе продолжи со следењето  на имлементацијата на На-
ционалната стратегија за стари лица 2010-2020 година. 

 
4. Тековни активности во социјалната заштита 
 
Во областа на социјалната заштита се спроведуваат 

активности во насока на подобрување на заштитата на 
граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и 
социјалната превенција. 

- Спроведување на Акциониот план за превенција и 
справување со сексуална злоупотреба на деца и педо-
филија  

Во 2014 год ќе продолжи остварувањето на актив-
ностите предвидени во ревидираниот Акциониот план 
за превенција и справување со сексуалната злоупотре-
ба на деца и педофилија.  

Во оваа насока,  во 2014  година ќе се продолжи со 
реализирање на кампања за сензибилизирање и подига-
ње на јавната свест за проблемот на сексуалната злоу-
потреба на деца и педофилијата и ќе се изработат пла-
кати, флаери, прирачници, ДВД и друг визуелен мате-
ријал.  

Исто така, се предвидува продолжување на работа-
та на СОС линијата и веб страната за пријавување на 
случаи  на сексуална злоупотреба на деца и педофилија 
и подигање на јавната свест.  

Ќе продолжат и активностите насочени кон обезбе-
дување на средства и механизми за спроведување на 
помош и заштита на децата од сексуална злоупотреба и 
педофилија и ќе се унапредува координираниот систем 
на соработка помеѓу владините институции, како и со-
работката помеѓу владините институции и невладините 
организации  кои ја покриваат оваа проблематика. 

- Спроведување на Националниот акционен план за 
превенција и справување со злоупотреба и занемарува-
ње на деца. 

Во 2014 година се предвидува да биде донесен Опе-
ративен план за спроведување на акциониот план за 
превенција и справување со злоупотреба и занемарува-
ње на деца за 2014 година. 

Со Националниот акционен план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца во 
2014 година, се предвидува да се спроведе кампања за 
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сензибилизирање и подигање на јавната свест за проб-
лемот со злоупотреба и занемарување на деца, како и 
изработка на плакати, флаери, прирачници, ДВД и друг 
визуелен материјал. 

Предвидени се активности, насочени кон обезбеду-
вање на средства и механизми за спроведување на по-
мош и заштита на децата од злоупотреба и занемару-
вање, воспоставување и унапреудвање  на координиран 
систем на соработка помеѓу владините институции, ка-
ко и соработка помеѓу владините институции и невла-
дините организации  кои ја покриваат оваа проблема-
тика. 

Ќе се изготви Протокол за постапување и соработка 
на институциите и невладините организации во случа-
ите на злоупотреба и занемарување на деца. Заради це-
лосна и ефикасна заштита на децата од злоупотреба и 
занемарување, ќе се работи на обезбедување на тимски 
пристап, преку формирање на обучени мобилни мулти-
дисциплинарни стручни тимови, кои ќе бидат достапни 
24 часа, во најмалку 3 општини. 

- Вклучување на здруженија, на приватната иници-
јатива и на физички лица во социјалната заштита.  

Ќе продолжи соработката со инвалидски организа-
ции и националните сојузи на лица со инвалидност на 
Република Македонија, согласно со одредбите од Зако-
нот за инвалидски организации. 

По заокружувањето на законските прописи со кои 
се создадени услови за вклучување на невладиниот 
сектор во  вршењето на одредени работи од социјална-
та заштита, во 2014 година Министерството за труд и 
социјална политика ќе продолжи со активности за раз-
вивање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на 
договорените партнерства ќе биде во зависност од рас-
положивите буџетски  средства,  додека изборот на 
здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена со-
цијална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, 
со целосно почитување на транспарентноста на поста-
пката.   

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени ра-
боти од социјалната заштита да се изгради и со физичи 
лица кои ги исполнуваат  пропишаните   законски  ус-
лови. 

- Помош на внатрешно раселените семејства, лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија и семеј-
ствата на бегалците од други држави  

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 
лица, активностите  на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени на прог-
рами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во 
местото на живеење, додека за бегалците од другите 
држави со признат статус на бегалец односно лица под 
супсидијарна заштита, ова министерство и Центарот за 
интеграција, кој и во текот на 2014 година ќе фукцио-
нира како проектна единица во рамки на Министер-
ството за труд и социјална политика, ќе преземат мер-
ки за олеснување на процесот на интеграција за овие 
лица, согласно со Акцискиот план за имплементација 
на Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2008-2014 година и се ажурират изработените 135 ин-
дивидуални програми за интеграција за лицата кои 
пристапија кон овој процес. За сите овие лица и во те-
кот на 2014 година ќе се направат напори за имплемен-
тација на поголем број на активности предвидени со 
индивидуалните интеграциони програми. 

За лицата вратени во однос на договорите за реад-
мисија, кои при враќањето се судруваат со одредени 
проблеми во рамки на “Програмата за помош и под-
дршка при реинтеграција на повратници во Република 
Македонија согласно со реадмисионите договори” 
предвидени се сет мерки и активности, со кои ќе им се 
овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните 
права. 

Инспекциски надзор 
 
 Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита,  

во 2014 година се очекува понатамошно активно спро-
ведување на надзорот над применувањето и спроведу-
вањето  на законските прописи, со кои се уредени ра-
ботите од социјалната заштита, надзор над остварува-
ње на правата и исполнувањето на обврските на корис-
ниците на правата, исполнување на условите за врше-
ње на дејности од  социјалната заштита, предвидени со 
Законот за социјалната заштита. Од работата во 
инспекцискот надзор се очекуваат понатамошни пози-
тивни  резултати, особено во примената на Законот во 
делот на парична помош од социјална заштита и соци-
јалните услуги.  

IV. Средства за остварување на социјална заштита 
Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2014 година во Буџетот за 2014 година 
се предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски 
подпрограми: 

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2014 година на оваа 
потпрограма се предвидени буџетски средства во износ 
од 462.450.000 денари средства од основен буџет, сред-
ства од основен буџет ( приходи ) во износ од 1.350.000 
денари, средства од самофинансирачки активности во 
износ од 1.500.000 денари  и средства од донации во 
износ од 1.900.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилиш-
та за вонинституционална социјална заштита. Во Буџе-
тот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 
88.616.000 денари, средства од самофинансирачки ак-
тивности во износ од 1.000.000 денари  и средства од 
донации во износ од 10.006.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2014 година на оваа 
потпрограма се планирани 226.277.000 денари, сред-
ства од основен буџет ( приходи ) во износ од 
11.000.000 денари, средства од самофинансирачки ак-
тивности во износ од 57.650.000 денари  и средства од 
донации во износ од 4.060.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрог-
рама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 171.620.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-
ржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот 
за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 
24.080.000 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. 
Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планира-
ни 3.409.500.000 денари за социјални надоместоци на став-
ка 471, 108.900.000 денари трансфери до Фондот за здрав-
ствено осигурување на ставка 433 и 80.000.000 денари за 
енергетска сиромаштија на ставка 464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.409.500.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени, 
кои не можат да остварат средства за егзистенција сог-
ласно со други прописи. Во 2014 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува   5.800 корис-
ници, за што ќе бидат потребни 325.000.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2014 година се очекува да 
бидат опфатени околу 35.000 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.237.500.000 денари; 

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице 
- се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не 
можат да ги вршат основните животни потреби без по-
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мош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки 
пречки во менталниот развој, лица со потешка и нај-
тешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како 
и лица со трајни промени во здравственета состојба).  
Во 2014 година се очекува правото да го стекнат про-
сечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за 
задоволување на правото ќе изнесуваат 1.440.000.000 
денари; 

Право на надоместок на плата за скратено работно 
време поради нега на дете со телесни или ментални 
пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Зако-
нот за социјалната заштита и со Законот за работни од-
носи, го остварува еден од родителите на хендикепира-
но дете, доколку родителите се во работен однос. За 
оваа намена во 2014 година се предвидени 4.445.000 
денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства ко-
ишто се нашле во положба на социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална загрозеност,  како и 
дете или младинец без родители или родителска грижа 
по напуштање на установата или згрижувачкото семеј-
ство. За оваа намена во 2014 година се предвидени  
37.800.000 денари;  

Право на домување -право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старател-
ството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надо-
месток за домување се обезбедува и за лицата со приз-
нат статус на бегалец, согласно со одредбите од Зако-
нот за азил и привремена заштита, се до периодот на 
преземање на оваа одговорност од страна  на локалната 
самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2014 година 
се предвидени 2.400.000 денари. 

Парична помош на лице кое до 18 години возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа 
- со правото можат да се стекнат лицата со стекнат ста-
тус на дете без родители и родителска грижа, доколку 
по полнолетството се без средства за егзистенција, од-
носно се на редовно школување, до навршување на 26 
годишна возраст. Во рамките на ова право се обезбеду-
ва и дополнителна помош за лицата кои се запишани 
по прв пат на студиска година  од прв, втор и трет цик-
лус - докторски студии, како редовни или вонредни 
студенти  на јавните високообразовни установи. Во 
2014 година, вкупниот број на овие корисници се пред-
видува да изнесува околу  180 лица. За оваа намена во 
Буџетот за 2014 година се предвидени 43.000.000 де-
нари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-
то на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или 
лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и дла-
боки пречки во менталниот развој и коешто без помош 
на инвалидска количка не може да ги задоволи основ-
ните животни потреби, утврдени од стручен орган и со 
решение на центарот за социјална работа. За оваа наме-
на во Буџетот за 2014 година се предвидени 
235.565.000 денари.  

Право на надоместок за трошоци за сместување и 
надоместок за згрижување на сместеното лице во згри-
жувачко семејство- ќе се исплатува на семејствата кои 
во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална 
заштита. Ова  право во 2014 година се предвидува да 
го остварат околу 155 семејства  кои ќе згрижат околу 
250 лица, за што се предвидени 29.760.000 денари; 

Сместување во ученички домови или други устано-
ви на деца без родители  и родителска грижа до оспо-
собувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 

завршувањето на средното образование, ако не по-
стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2014 годи-
на се планирани 1.400.000 денари. 

Партиципација за здравствена услуга во специја-
листичко консултативна и болничка здравствена заш-
тита согласно Законот за здравствено осигурување за 
корисници децата со посебни потреби, корисници на 
постојана парична помош, лицата сместени во устано-
ви за социјална заштита и во друго семејство, кои ос-
тваруваат право на здравствена заштита според пропи-
сите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот 
за 2014 година се планирани 10.000.000 денари. 

Парична помош за згрижувач за лица кои по прес-
танокот на  згрижување лица во своето семејство, не се 
вработени и  не оствариле право на пензија. За оваа на-
мена во Буџетот за 2014 година се планирани 870.000 
денари. 

Додаток за глувост се обезбедува за тотално глуво 
лице со навршени 26 години коешто има потполно 
згасната слушна перцепција и истото не може да ги за-
доволи своите животни потреби без толкувач на знако-
вен јазик. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се 
планирани 41.760.000денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ство во износ од 108.900.000 денари, ќе бидат распоре-
дени за остварување право на здравствена заштита на 
корисниците на социјална заштита на следниве права: 
постојана парична помош, сместување во згрижувачко 
семејство, паричен надоместок за помош и нега од дру-
го лице, сместување во установи за социјална заштита, 
парична помош на лице кое до 18 годишна возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа, 
лице-жртва на семејно насилство за кое се презема 
мерка на заштита согласно со Законот за семејството и 
лице опфатено со организирано самостојно живеење со 
поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од сред-
ствата во износ од 80.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2014 година на оваа 
потпрограма се планирани 97.000.000 денари и 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2014 година на оваа 
потпрограма се планирани 48.500.000 денари. Сред-
ствата на оваа потпрограма се наменети за надоместок 
на правата за внатрешно раселените семејства, лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија и семеј-
ствата на бегалците од други држави. 

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјална заштита е направена во согласност со 
обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за 2014 година, со напомена дека во 2014 годи-
на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2013 година. Овие средства во зависност од 
опфатот на правата, услугите и активностите од соци-
јалната заштита во текот на годината, може да се мену-
ваат согласно со закон. 

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

 
Бр. 41-9943/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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40. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република Ма-

кедонија" бр.52/2010 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 
година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА 
И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 

за 2014 година,  Раздел 040.01 - Влада на Република Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 
463 – Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели: 
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_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 

тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 
и 53/13), Министерството за економија објавува Листа на стоки за 2014 година за кои се користи принципот на 
распределба “прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСTАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО СТО 

 

 
  Бр.11- 7987/1   

30 декември 2013 година                                Министер за економија, 
      Скопје                                         Ваљон Сараќини, с.р. 

3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа програма ќе се спроведе согласно на 
добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со 
Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации. 

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија. 

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршува-
њето на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.01.2015 година. 

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на 
Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите 
резултати, до 28.02.2015 година. 

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

 
Бр. 41-10485/1                                                                                                    Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година                                                                                                    на Владата на Република 
Скопје                                                                                                             Македонија, 

                                                                                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41. 
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42. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 

тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 
и 53/13), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2014 година, за кои 
ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа  

 
Л И С Т А 
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РАМКИ НА КВОТИ) 
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НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА 

ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 

(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА  ЗА  УВОЗ ВО  РЕПУБЛИКА 
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Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ 

НА КВОТИ) 
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Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 



 Стр. 38 - Бр. 1                                                                              3 јануари 2014 
 

_______________ 

49. 

Л И С Т А  

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ 

УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 
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 НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА  ВО РАМКИТЕ 

НА ГОДИШНИ КВОТИ ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 
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