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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

165.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), a во врска со член 52 став 2 и 4 од Законот за државни службеници („Службен весник на Република 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 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО
СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ
ТРОШОЦИ
Член 1
Во Уредбата за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што
на органите на државната управа им се признаваат во
тековни трошоци („Службен весник на Република Македонија" бр.82/2010 и 12/2012), во членот 4 зборовите:
„31.12.2012" се заменуваат со зборовите: „31.12.2013".
Член 2
Оваа уредба влегува во сила со денот објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-56/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

166.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011 и 126/2012),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ
ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА,
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА
ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Предмет на уредување
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2013 година.
Член 2
Поблиски критериуми по површина земјоделско
земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, висина на директни плаќања
(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата, класата и квалитетот на
земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките опишани во
ставовите 2, 3, 4, и 5 на овој член.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од мерка 1 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година по површина
земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и
висината на директните плаќања во зависност од видот
на културата се следни:
1) За директни плаќања по обработлива земјоделска
површина за сите поледелски култури освен тутунот
- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2012/2013 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен,
пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ,
леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен
грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка;
- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2012/2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
9.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха
100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и
над 100 ха 10% за секоја култура одделно.
2) За дополнителни директни плаќања од точка 1)
на оваа уредба за обработлива земјоделска површина
со добиточна храна
- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2012/2013 година имаат засеани површини со следните култури: јачмен, пченка,
рж, овес, тритикале, сирак, просо, соја, маслодајна репка, добиточна репка, граор, еспарзета, добиточен грашок, за засеана или одржувана површина со луцерка и
се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.000,00 денари по хектар.
3) За дополнителни директни плаќања од точка 1)
на оваа уредба за обработлива земјоделска површина
со сончоглед и ориз
- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани површини со ориз и сончоглед и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;
-Висината на директните плаќања за ориз и сончоглед изнесува 3.000,00 денари по хектар а се намалува
со зголемување на пријавените површини и тоа: : од
0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до
100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.
4) За дополнителни директни плаќања од точка 1)
на оваа уредба за засеани површини со сертифициран
семенски материјал
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат обработлива земјоделска површина за поледелски култури (освен тутун), за употребен сертифициран семенски материјал во производната
2012/2013 година за следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо,
хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток) и луцерка и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година., според Табела- Минимална количини на употребено семе
по хектар која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел
на оваа уредба;
- Висината на директините плаќања изнесува
3.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха
100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и
над 100 ха 10% за секоја култура одделно.
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5) За директни плаќања по обработлива земјоделска
површина за градинарско производство на отворено и
во пластеници
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат засеани површини со следниве
градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња,
грав, боранија,грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински
растенија и декоративни садници.
Листата на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство и декоративни садници кои се предмет на директни плаќања
за оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен
дел на оваа уредба;
- Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја градинарска култура одделно;
- Висината на директните плаќања за домат и краставица изнесува 30.000 денари по хектар, за пипер,
компир, за режано цвеќе, грав, боранија, грашок, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и култивирано произведени ароматични и зачински растенија 25.000,00 денари по хектар, за лубеница,
диња, тиквичка и декоративни и брзорастечки садници
6.000,00 денари по хектар.
6) За дополнителни директни плаќања за производство под контролирани услови на домати, пиперки,
краставици и режано цвеќе од точка 5) на оваа уредба
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и се корисници за подмерката 1.5. од
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
90.000,00 денари по хектар за производство во контролирани услови и производството да е продадено на домашен пазар или остварен извоз во период од 1 јануари
до 15 мај 2013 година во следните минимални количини: Домати 80.000 килограми по хектар, пиперки
40.000 килограми по хектар, и краставици 160.000 килограми по хектар.
7) За дополнителни директни плаќања за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури се корисници за подмерка 1.5. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2013 година, оствареното производство да е продадено
во преработувачки капацитети за зеленчук директно
или преку еден регистриран откупувач во период од
декември 2012година до ноември 2013 година, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;
- Висината на директните плаќања изнесува 1,5 денари по килограм, освен за пиперки и корнишони за
кои висината на директни плаќања изнесува 2,0 денари
по килограм.
8) За директни плаќања по обработлива површина
за одржување на постоечки овошни насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат минимум 0,2 ха површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и
регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад;
- Потребен минимален број на овошки по хектар за
секој овошен вид одделно е даден во Табела за прифатлив број на овошки -садници по хектар за постоечки
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производни овошни насади подигнати до пролет 2012
година по овошни видови во прилог 3 кој е составен
дел на оваа уредба;
- Висината на директните плаќања изнесува
90.000,00 денари по хектар за јагоди одгледувани во
саксии во контролирани услови (оранжерија или пластеник);
- Висината на директните плаќања изнесува
33.000,00 денари по хектар за: круша, цреша, вишна,
кајсија, праска, актинидија и за јаболкови насади со
број на садници над 1.000 садници по хектар;
- Висината на директните плаќања изнесува
28.000,00 денари по хектар за: дуња, мушмула, слива,
маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија,
боровинка, шип, рибизла, малина, капина, јагода на
отворено, бадеми, лешници и за јаболкови насади со
број на садници од 400 до 999 садници похектар;
- Висината на директните плаќања изнесува
15.000,00 денари по хектар за насади со ореви и питоми костени;
Висината на директните плаќања од оваа точка процентуално се намалува со зголемување на пријавените
површини и тоа за секој вид одделно:од 0,2 ха до 5 ха
100%, од 5,1 ха до 30 ха 60%, од 30,1 ха до 50 ха 30% и
над 50 ха 10%.
9) За дополнителни директни плаќања за овошни
култури предадени во преработувачки капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат засадени површини со овошни
видови и се корисници за подмерка 1.8. од Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, оствареното производство на овошје да е продадено во преработувачки капацитети за овошје директно
или преку еден регистриран откупувач во период од
декември 2012 година до ноември 2013 година, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;
- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.
10) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат површини под лозови насади регистрирани во Националниот регистар на лозови насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на лозовиот насад;
- Минималната површина под лозови насади е 0,2
ха а минималниот потребен број на садници е 1.500
садници по хектар;
- Висината на директните плаќања изнесува
40.000,00 денари по хектар или 100% за лозови насади
на површина од 0,2 ха до 5 ха, 24.000,00 денари по хектар или 60% за површина од 5,1 ха до 30 ха, 12.000,00
денари по хектар или 30% за површина од 30,1 ха до 50
ха и за површина над 50 ха 4.000,00 денари по хектар
или 10% од максималната висина на поддршка.
11) За директни плаќања за произведен и продаден
суров тутун од реколта 2012 година
- Корисници на оваа подмерка се физички и правни
лица кои своето производство на тутун од реколта 2012
година го продале во регистрирано откупно претпријатие согласно Закон за тутун и тутунски производи;
- Висината на директните плаќања изнесува 60,00
денари по килограм.
12) За директни плаќања за призводство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора
генерација за житни и индустриски култури
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства запишани во Регистар на производители на
семенски материјал кои имаат произведен семенски
материјал во 2013 година согласно Закон за семенски и
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саден материјал за земјоделски растенија и имаат добиено конечни сертификати. Минимална прифатлива сертифицирана количина за житни култури е 2,5 тони по
хектар пријавена површина;
- Висината на директните плаќања изнесува
15.000,00 денари по хектар освен за тутун каде што висината на директните плаќања изнесува 60.000,00 денари по хектар.
13) За директни плаќања за призводство на домашен лозов калем и овошен саден материјал
-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на производители на семенски и саден материјал кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2013
година согласно Закон за семенски и саден материјал и
имаат добиено конечни сертификати;
- Произведен и продаден домашен лозов калем и
овошен саден материјал наjдоцна до 31 март 2014 година;
- Висината на директните плаќања изнесува 25,00
денари по калем односно садница за произведени и
продадени калеми односно садници, вклучително и
садници кои се употребени за сопствени потреби.
14) За директни плаќања за производство на семенски и посадочен материјал за градинарски производи
а) - Корисници на оваа подмерка се земјоделски
стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на саден материјал за градинарски производи (освен компир) со минималниот производен капацитет од 500.000
млади растенија годишно и кои имаат произведен и
продаден посадочен материјал за градинарски производи на домашен пазар во 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по продадено младо растение со максимална продажна цена на услугата за подигање на посадочниот
материјал од 5 денари по растение, и кое е произведено
во оранжерии наменети исклучиво за производство на
расаден материјал во санитарно-исправни безвирусни
услови со: употреба на сертифициран елитен хибриден
семенски материјал; спроведено Интегрирано управување за справување со штетници за следење на заболувања (Integrated Pest Management System); на подигнати
табли за одгледување на растенијата од површината на
земјата за најмалку 80 см и покриен под; со компјутеризирани сите оперативни системи: системот за наводнување, за контрола на присаство на штетници, инсекти и болести, систем за климатско одржување на потребните услови, и систем за машинско засадување; и
во заштитени од контаминација логистички системи на
дотур на суровини и складирање на расадот.
б) - Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства запишани во Регистар на производители на
семенски материјал (семенски компир, семепроизводство на пиперки и домати) кои имаат остварено производство на семенски материјал во 2013 година и имаат
добиено конечни сертификати согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.
- Висината на директните плаќања изнесува 40.000
денари по хектар пријавена површина за производство
на семенски компир или семе за домати односно 35.000
денари по хектар пријавена површина за семепроизводство на пиперка.
15) За директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства запишани во Регистар на производители на
семенски материјал и кои имаат произведен и продаден
предосновен и основен семенски материјал за житни
култури во 2013 година согласно Закон за семенски и
саден материјал за земјоделски растенија;
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- Висината на директните плаќања за произведен и
продаден семенски материјал, вклучително и употребениот за сопствени потреби предосновен семенски материјал изнесува 20,00 денари по килограм и основен семенски материјал изнесува 8,00 денари по килограм.
(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од мерка 2 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од
видот на добитокот се следни:
16) За директни плаќања за обележани грла говеда
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат говеда, ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на говеда и истите ќе
ги чуваат најмалку до 3.10.2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се
пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%,
од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла
40% и над 301 грла 20%.
17) За дополнителни директни плаќања од точка 16)
на оваа уредба за основни стада за производство на говедско месо
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат говеда, се корисници за
подмерка 2.1 од Програмата за финансиска поддршка
во земјоделството за 2013 година, имаат минимум 30
грла говеда обележани и евидентирани во Регистарот
на говеда, и воедно не се корисници на директните
плаќања од точка 18) на оваа уредба;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.500,00 денари и се исплаќа за женско грло говедо кое
е на возраст од 12 до 24 месеци на 31.10.2013 година.
18) За директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо
млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци
и кози во Регистарот на говеда, овци и кози и сопственото производство и го имаат предадено на регистриран откупувач на сурово млеко за период од октомври
2012 година до септември 2013 година, запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи;
- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и предадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистарот на
одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.
19) Директни плаќања за одгледани и заклани грла
говеда во регистриран кланичен капацитет
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда
во преработувачки капацитети запишани во Регистар
на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период од мај 2012 година до април
2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.500,00 денари по продадено или заклано грло говедо.
20) За дополнителни директни плаќања од точка 19)
на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во
регистриран кланичен капацитет за производство на
месо
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда
во преработувачки капацитети запишани во Регистар
на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, се корисници за подмерка 2.4 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2013 година, грлата говеда да не се помлади од осум
месеци и да не се постари од 18 месеци на денот на колење и да се од следните раси: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези;

10 јануари 2013

- Висината на директните плаќања изнесува
2.000,00 денари по продадено или заклано грло говедо.
21) За директни плаќања за добиено теле по пат на
В/О
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства одгледувачи на регистрирани говеда, се корисници за подмерка 2.1 од Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2013 година кои имаат
оплодена крава/јуница по пат на В/О и добиено и регистрирано теле во период мај 2012– април 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.200,00 денари по добиено и регистрирано теле.
22) За директни плаќања за обележани грла овци од
сите категории
- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум
30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до
31.10.2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти.
Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа:
од 30 грла до 250 грла 100%, од 251 грло до 500 грла
80%, од 501 грло до 1.000 грла 70% и над 1.000 грла
60%.
23) За дополнителни директни плаќања од точка 22)
на оваа уредба за задржано женско јагне
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства одгледувачи на овци и се корисници од
подмерка 2.7 од Програмата за финансиска поддршка
во земјоделството за 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува 700,00
денари по грло и се исплаќа за женско јагне кое на
31.10 2013 година е на возраст од шест до 18 месеци.
24) За директни плаќања за обележани грла кози
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози кои поседуваат минимум
10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на кози;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти.
25) За дополнителни директни плаќања од точка 24)
на оваа уредба за задржано женско јаре
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства одгледувачи на кози и се корисници од подмерка 2.9 од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува 700,00
денари по грло и се исплаќа за женско јаре кое на
31.10. 2013 година е на возраст од шест до 18 месеци.
26) За директни плаќања за женски приплодни грла-маторици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат женски приплодни грламаторици и поседуваат минимум две грла маторици и
истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.000,00 денари по грло маторица.
27) За директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледале и продале или заклале минимум 5 гоеници со минимална тежина од 90 килограми
по грло во период од мај 2012 година до април 2013
година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна
од животинско потекло;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се пресметува
скалесто и тоа: од 3-5.000 грла 100%, од 5.0001 до
10.000 грла 80%, од 10.001 до 15.000 грла 50% и над
15.000 грла 30%.

Бр. 5 - Стр. 7

28) За директни плаќања за одгледани и заклани
бројлери во регистрирани кланични капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани бројлери во период од мај 2012 година до април
2013 година во преработувачки капацитети запишани
во Регистарот на одобрени објекти за производство на
храна од животинско потекло;
- Висината на директните плаќања изнесува 30,00
денари по пиле.
29) За директни плаќања за амортизирани несилки
заклани во регистрирани кланични капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани амортизирани несилки во период од мај 2012 година до април 2013 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло;
- Висината на директните плаќања изнесува 25,00
денари по несилка.
30) За директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои произвеле за сопствени потреби или
продале еднодневни бројлерски пилиња во период од
мај 2012 година до април 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и
- Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.
31) За директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои произвеле за сопствени потреби или
продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од мај 2012година до април 2013 година;
- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и
- Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.
32) За директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои поседуваат минимум 35 регистрирани
презимени пчелни семејства;
- Висината на директните плаќања изнесува 600,00
денари по пчелно семејство.
33) За директни плаќања за фармерско одгледување
на ноеви
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат ноеви, имаат регистрирано
одгледувалиште и одгледуваат минимум четири возрасни единки ноеви;
- Висината на директните плаќања изнесува
1.700,00 ден по возрасен ној.
34) За директни плаќања за фармерско производство на полжави
- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства кои одгледуваат полжави, имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат полжави на
минимум 0.2 хектари вкупна производна површина на
фармата;
- Висината изнесува 90.000,00 денари по хектар.
(4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за
производство и органското производство како и висината на директните плаќања се следни:
35) За директни плаќања за вршење на земјоделска
дејност во подрачја со ограничени можности за производство
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- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност во подрачја со
ограничени можности за производство и се корисници
од подмерките од точките: 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10),
16), 17), 18), 19), 20), 22), 24), 26) и 32) од оваа уредба.
- Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности
за производство е 15% од директни плаќања утврдени
во оваа уредба и се доделува на следниот начин:
- директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште на парцела која се наоѓа на надморска
висина поголема од 700 метри согласно Системот за
идентификација на земјишни парцели за мерките од
точките: 1), 2), 3), 5), 8) и 10) од оваа уредба.
- директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е произведен на земјоделско земјиште на парцела која се наоѓа на надморска
висина поголема од 700 метри согласно Системот за
идентификација на земјишни парцели за мерките од
точките: 7) и 9) од оваа уредба.
- директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерките од точките: 16), 17), 19), 20), 22),
24), 26) и 32) од ова уредба.
- директни плаќања по единица земјоделски производ од сточарско потекло кој е произведен на регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска
висина поголема од 700 метри или со број на жители
помал од 100 за мерката од точката 18) од оваа уредба.
36) За дополнителни директни плаќања од 30% за
подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод
согласно Законот за органско земјоделско производство
- Висината на директните плаќања се зголемува за
30% во однос на директните плаќања предвидени во
мерките од ставовите(2) и (3) на овој член. За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа:од 0,1ха до
10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха
30% и над 60 ха 10%.
37) За директни плаќања за површини наменети за
зелено ѓубрење или угар во плодоред
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред.
- Оваа мерка се однесува за површини на кои се
одгледуваат тревни смеси кои служатза зелено ѓубрење
или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе
од една година на иста површина.
- Висината на директните плаќања изнесува
3.500,00 денари по хектар.
(5) Утврдениот минимум површина земјоделско
земјиште и број на минимум грла добиток вклучително
и минимум пчелни семества во оваа уредба се намалува за 50% и тоа:
- За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени
парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од
700 метри согласно Системот за идентификација на
земјишни парцели и се применува за мерките од точките: 1), 5), 8) и 10) од оваа уредба.
- За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени
одгледувалишта се регистрирани во населени места со
надморска висина поголема од 700 метри или со број
на жители помал од 100 и се применуваат за мерките
од точките: 16), 22), 24), 26) и 32) од ова уредба.
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(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски
стопанства кои ги исполнуваат барањата пропишани во
Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.
Член 3
Начин на директни плаќања
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2013
година ќе се извршуваат според поднесени барања за
финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на мерката од точка 11) од оваа
уредба.
(2) Реализацијата на мерката од точка 11) ќе се врши според списоци за откупени количини на суров тутун од реколта 2012 година доставени до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој, најдоцна до 31.3.2013 година од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на
тутун.
(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања се вршат
врз основа на податоци евидентирани во Единствениот
регистар на земјоделски стопанства.
(4) Спроведување на мерките на директни плаќања
по површина се врши преку Системот за идентификација на земјишни парцели и тоа за површинa од парцелата за која барателот има правен основ за користење
на земјоделско земјиште.
(5) Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејатва се вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни, а утврдување на бројна состојба на маторици, ноеви и полжави врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.
Член 4
Рокови за поднесување на барања
Крајните рокови за поднесување на барањата од
член 3 на оваа уредба по одделни мерки од Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година се следни:
1. До 31 мај 2013 година за мерките од точките 1),
2), 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),
19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31),
32), 33), 34), 35), 36) и 37).
2. До 30 ноември 2013 година за мерките од точките: 7) и 9).
3. За мерките од точка 18) крајните рокови за поднесување на барања се според следните периоди:
- до 30 април 2013 година за продадено млеко во
период од 1 октомври 2012 година до 31 декември 2012
година,
- до 15 јуни 2013 година за продадено млеко во период од 1 јануари 2013 година до 31 април 2013 година
- до 5 ноември 2013 година за продадено млеко во
период од 1 мај 2013 година до 30 септември 2013 година.
Член 5
Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и
услуги за колење, потребните податоци за реализирање
на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, на
барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок
од 15 дена од денот на приемот на барањето.
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Член 6
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-213/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

ПРИЛОГ 2 - Листа на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство
1. Valerianaofficinalis – мачкина трева (одолен, валеријан)
2. InulaHeleniumL. Asteraceae – оман (голем корен,
волско око)
3. OcimumbasilicumL( laminaceae ) – босилек
4. TrigonellafoenumgraecumL( legumenosae) – грчко
семе (пискавица, сминдух)
5. AngelicaarchangelicaL. (Umbeliferae) - ангелика
6. DigitalislanataEhrh. ( scrophulariaceae) – волнест
напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. (или Matricaria chamomilla)
- камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. (Asteraceae) – (сикавица,
дива артичока, бадељ)
12. MelissaofficinalisL. – маточина (пчелина трва,
лимон трева)
13. Papaversomnuferum - афион
14. Petroselinumcrispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officialis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончевшешир
20. Plangato lanceolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopus officinalis L. - изоп
22. Pimpinella anisum L. - анасон
23. Arnica montana* - арника
24. Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва
25. Gentiana lutea L. (Gentianacea)* - линчура
26. Hipericum perforatum L. ( Hyperiaceae) * - кантарион
27. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum
– лопен
28. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
29. Althaea officinalis L. ( Malvaceae) – белслез
30. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чубрица
31. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
32. Artemisia dracunculus (Asteraceae) – естрагон,
33. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон
(fenikulum)
34. Humilus lupulus L. - хмел

35. Coriandrum sativum L. – кориандер
36. Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. – мајоран
37. Sinapsis alba L. – белсинап
38. Thymus vilgaris L. - тимјан
39. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, питомпелин)
A. Лековити растенија:
-култивирани растенија
-самоникли растенија
култивирани лековити растенија:
1. Valerianaofficinalis – мачкина трева (одолен, валеријана)
2. InulaheleniumL. Asteraceae – oman (голем корен,
волско око)
3. OcimumbasilicumL( Laminaceae ) –босилек
4. TrigonellafoenumgraecumL( legumenosae) – грчко
семе (сминдух)
5. AngelicaarchangelicaL. (Umbeliferae) - снгелика
6. DigitalislanataEhrh. ( scrophulariaceae) – волнест
напрсток
7. Chamomilla recutita L. - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. - (сикавица, диваартичока,
бадељ)
12. MelissaofficinalisL. – маточина (пчелина трева,
лимон трева)
13. Papaversomnuferum - афион
14. Petroselinumcrispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officialis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончевшешир,
20. Plangato lancepolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopus officinalis L. - изоп
22. PimpinellaanisumL. - анасон
Самоникли и култивирани лековити растенија:
1. Arnicamontana* - арника
2. UrticadioicaL. (Urticaseae)* - коприва
3. GentianaluteaL. (Gentianacea)* - линкура
4. HypericumperforatumL. ( Hyperycaceae, но поправилно е Clusiaceae) * - кантарион
5. ChamomilavulgarisL. - (камилица)
6. Verbascum phlomolides i Verbascum densiflorum лопен
7. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
8. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
9. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum
(лопен)
10. Althaea officinalis L. ( malvaceae) – белслез
Б. Култивирани зачински растенија:
1. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чибица
2. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) - естрагон
4. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон
(fenikulum)
5. Humilus lupulus L – хмел
6. Coriandrum sativum L. - koriander
7. Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. - мајоран
8. Petroselinum crispum - магдонос
9. Sinapsis alba L. – белсинап
10. Thimus vilgaris L. - тимјан
11. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, питомпелин)
12. Carumcarvi– ким
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УРЕДБА
ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа уредба се уредува вооружувањето и опремата на припадниците на судската полиција.
Член 2
Секој припадник на судската полиција без оглед на
работните задачи кои ги извршува е вооружен и опремен со следното лично оружје и опрема:
- пиштол или револвер
1
- кратко или долго автоматско оружје
1
- гумена палка
1
- средства за врзување
1
- заштитен панцирен елек
1
- батериска лампа
1
- заштитна маска
1
- заштитен шлем
1
- комплет за прва помош
1
- хемискo средства за зашеметување и
привремено онеспособување
1
- муниција за пиштол
75
- муниција за автоматско оружје
120
- ремен, футрола за пиштол, футрола за муниција,
футрола за средства за врзување, футрола за средства
за зашеметување и привремено онеспособување, футрола за клучеви, футрола за радиоврска, држач за палка, држач за батериска ламба.
1
Покрај оружјето од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член,
припадниците на судската полиција се вооружени и со
оружје за испалување на хемиски средства.

ПРИЛОГ 3 - Прифатлив број на овошки - садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2012 година по овошни видови

Член 3
Посебната опрема што ја користат припадниците на
судската полиција се состои од:
- опрема за видео-надзор на објектите кои ги обезбедува судската полиција;
- видео камери;
- фотоапарати;
- превозни средства;
- средства за одржување на врски;
- опрема за насилно влегување во просторија, и
- контрадиверзиона опрема.
Член 4
Во средства за врски што ги користи судската полиција спаѓаат:
а) Средства за неговорни пораки:
- телефакс, и
- персонален компјутер за електронска пошта;
б) Телефонски врски:
- фиксна радио станица;
- специјален приклучок – специјал, и
- ПТТ приклучок;
в) Радио врски:
- фиксна УКБ радио-станица – комплет;
- УКБ рачна радио-станица, за секое работно место;
- групни полначи на батерии (по потреба), и
- единечни полначи на батерии (по потреба).

__________
167.
Врз основа на член 85-а алинеја 1 од Законот за
судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.1.2013 година, донесе

Член 5
Контрадиверзионата опрема во судот која ја користи судската полиција се состои од:
- метал детекторска врата;
- рачен метал детектор, и
- рендген машина.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за вооружувањето и
опремата на судската полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 129/07).
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Член 7
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9982/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

168.
Врз основа на член 85-a алинеја 4 од Законот за
судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.1.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА
ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА ОД
СТРАНА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА
ПОЛИЦИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува употребата на огнено
оружје, гумена палка и други средства на присилба од
страна на припадниците на судската полиција.
Член 2
Под други средства на присилба, во смисла на оваа
уредба, се подразбираат физичка сила, хемиски средства, врзување и издвојување во посебна просторија.
Член 3
Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош или заплашување не се смета за употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба.
Член 4
Кога постојат можности и услови за употреба на
повеќе средства на присилба, треба да се употреби она
средство на присилба што предизвикува најлесни последици за лицето спрема кое се применува, ако со неговата примена се обезбедува извршување на службената
задача.
II. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ
Член 5
Припадникот на судската полиција при вршењето
на службените задачи може да употреби огнено оружје
согласно закон и оваа уредба.
Припадникот на судската полиција при вршењето
на службените задачи под непосредно раководство на
командирот на судската полиција, огненото оружје може да употреби само по негова наредба.
Припадникот на судската полиција може да употреби огнено оружје без наредба на командирот на судската полиција, само ако не може да го совлада отпорот со
физичка сила, согласно закон и оваа уредба.
Член 6
Припадникот на судската полиција нема да употреби огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност животот на други граѓани, во случај на бегство на
бремена жена чија бременост е видлива, деца, старци,
освен ако овие лица со огнено оружје или со друго
опасно средство непосредно го загрозуваат животот на
припадникот на судската полиција или на друго лице.

Член 7
Поради ограниченоста на просторот во кој делува
судската полиција пред или во тек на дејствијата се известува Министерството за внатрешни работи, а ако е
потребно ќе се побара и содејство од страна на припадниците на полицијата.
III. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И ДРУГИ
СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА
Член 8
Под употреба на гумена палка и на физичка сила,
во смисла на оваа уредба се подразбира удар со палка,
односно зафати и други вештини за одбрана или напад,
со кои лицето спрема кое се применува мерката се принудува на послушност.
Член 9
Припадникот на судската полиција може да употреби гумена палка или физичка сила, заради совладување
на отпор на лице, физички напад над припадник на
судска полиција и друго лице, нанесување повреди на
друго лице, самоповредување и предизвикување на материјална штета или напад на судот што припадникот
на судската полиција го обезбедува.
Активен отпор постои кога лицето дава отпор со
употреба на оружје, орудија, други предмети или со
физичка сила (се оттргнува, бори, турка, засолнува со
разни предмети и слично) и на тој начин го оневозможува припадникот на судската полиција да ја изврши
службената задача. Поттикнување на отпор се смета
како активен отпор.
Пасивен отпор постои кога лицето нема да се одзве
на повикот или на законитите наредби на припадникот
на судската полиција со тоа што се става во таква положба (легнува на под, клекнува, се фаќа за некој предмет, застанува и не сака да оди и слично), со која го
оневозможува извршувањето на службеното дејствие.
Ако лицето дава пасивен отпор, по правило не се
употребува гумена палка, освен ако со пасивниот отпор лицето ја оневозможува интервенцијата на припадникот на судската полиција, ако нема други можности
таквиот отпор да се совлада или ако употребата на поблагите средства останале без успех.
Припадникот на судската полиција треба да престане да ја употребува гумената палка и физичката сила
штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од
страна на лицето против кое е употребена.
Член 10
Гумена палка не се употребува врз виталните делови на телото (глава, стомак, слабина и други чувствителни делови на телото).
Гумена палка не се употребува спрема лица кои се
очигледно болни, стари и изнемоштени или тешки инвалиди, како и спрема жени чија бременост е видлива,
освен ако таквите лица со огнено оружје или со друго
опасно средство непосредно го загрозуваат животот на
припадникот на судската полиција или на друго лице,
или ако дадениот отпор не може на друг начин да се
совлада и да се воспостави нарушениот ред и мир во
судот и околу него.
Член 11
Во вршењето на службените задачи припадник на
судската полиција може да употреби хемиско средство
само ако е потешко нарушен редот и мирот во судот од
страна на повеќе лица, ако дошло до масовна тепачка
или до нереди или немири, ако повеќе лица откажат
послушност, ако едно или повеќе лица се забарикадирале во просториите на судот или на друг начин ги
спречуваат припадниците на судската полиција да дој-
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дат до нив, како и во други случаи кога според одредбите на оваа уредба е дозволена употреба на огнено
оружје.

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО
ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

Член 12
Хемиски средства спрема поголем број лица можат
да се употребат само по одобрение на претседателот на
судот или лицето кое го заменува.

Член 18
За секоја употреба на огнено оружје, гумена палка
и на други средства на присилба од страна на припадникот на судската полиција веднаш се составува писмен извештај кој се доставува до претседателот на судот, командантот на судската полиција на Република
Македонија, командирот на судската полиција во судот
и министерот за правда.
Во извештајот од ставот 1 на овој член, се внесуваат податоци за лицето спрема кое е употребено огнено
оружје, гумена палка или друго средство на присилба,
како и се назначуваат причините за тоа и начинот на
употребата на огненото оружје, гумената палка и на
другите средства на присилба.
Наводите од извештајот од ставот 1 на овој член, се
проверуваат од страна на командирот на судската полиција и мислењето за оправданоста и правилноста на
преземените дејствија од страна на припадникот на
судската полиција заедно со извештајот од ставот 1 на
овој член, најдоцна за три дена се доставуваат до претседателот на судот, командантот на судската полиција
на Република Македонија, координаторот на судската
полиција и министерот за правда.
Ако лицата од ставот 3 на овој член, утврдат пречекорување на овластувањата од страна на припадникот
на судската полиција, спрема него се преземаат мерки
согласно закон.

Член 13
Врзувањето, согласно оваа уредба, се врши со врзување на рацете со лисици или со други средства за врзување на начин со кој не му се нанесуваат телесни повреди на лицето што се врзува.
Врзување на друг начин (ставање во прангии, врзување за столб во просториите и надвор од судот и
слично) не е дозволено.
Член 14
Припадникот на судската полиција при спроведување на лице врз кое интервенирал може да го врзе, ако
за тоа добие наредба од страна на претседателот на судот или командирот на судската полиција во судот.
По исклучок од став 1 на овој член, припадникот
на судската полиција иако не добил наредба, може да
го врзе лицето кое при спроведувањето дава отпор, се
обиде да бега, врши напад врз службено лице или врз
друго лице како и кога основано се претпоставува дека
може да дојде до самоповредување или до самоубиство
на лицето што се спроведува и врз кое се интервенира,
како и во друг случај кога основано може да се посомнева дека лицето што го чува се обиде да бега.
Врзување нема да се примени врз лица што се очигледно болни, изнемоштени или тешки инвалиди, спрема жените лишени од слобода чија бременост е видлива, без оглед на стореното кривично дело, освен ако таквите лица со огнено оружје или со друго опасно
средство непосредно го загрозуваат животот на припадникот на судската полиција или на друго лице.
Член 15
Припадникот на судската полиција може да го врзе
лицето лишено од слобода или друго лице кое во судот
дава таков отпор што на друг начин не може да се совлада ниту да се обезеди редот и мирот во судот.
Во случајот од став 1 на овој член, припадникот на
судската полиција веднаш го известува претседателот
на судот и командирот на судската полиција, а по работното време дежурниот судија.
Член 16
Припадникот на судската полиција може привремено да го издвои и да го смести во посебна просторија
лицето кое поради своите постапки претставува сериозна опасност за безбедноста на службените и другите
лица.
Во случајот од став 1 на овој член, припадникот на
судската полиција веднаш го известува претседателот
на судот и командирот на судската полиција, а по работното време дежурниот судија.
Член 17
Во случаите од членовите 15 став 1 и 16 став 1 од
оваа уредба, од страна на претседателот на судот, командирот на судската полиција, односно од дежурниот
судија веднаш се преземаат мерки во однос на лицето
лишено од слобода или друго лице спрема кое е преземена мерката врзување односно издвојување, заради
решавање на овие случаи во согласност со Законот за
кривичната постапка и Законот за судска служба.

Член 19
Во случај на оцена дека може да дојде до потешко
нарушување на редот и мирот во судот, од страна на
претседателот на судот односно лицето кое го заменува, командирот на судската полиција во судот, а по работното време дежурниот судија, веднаш се известува
Министерството за внатрешни работи за тоа дека припадниците на судската полиција не се во состојба самите да воспостават ред и за потребата од преземање соодветни мерки од страна на Министерството за внатрешни работи.
За дејствието од став 1 на овој член, веднаш се известува и министерот за правда.
V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Правилникот за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба од страна на припадниците на судската полиција („Службен весник на Република Македонија”
бр. 130/07).
Член 21
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9982/2-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

169.
Врз основа на член 85-а алинеја 3 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
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УРЕДБА
ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА ЗВАЊАТА И УНИФОРМАТА
НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат ознаките за звањата и
униформата на припадниците на судската полиција.
II. ОЗНАКИ ЗА ЗВАЊАТА И УНИФОРМАТА ЗА
СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
1. Ознаки за звањата на судската полиција
Член 2
Припадниците на судската полиција ги имаат следните ознаки за звањата:
1) ознака за звањето судски полицаец, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во
темно сина боја. На долниот среден дел од ознаката навезена е една ѕвезда со срмен конец во светло сива боја. Ознаката по работ е извезена со конец во светло сива боја;
2) ознака за звањето заменик командир на судската
полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45%
волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на
метар должен) во темно сина боја. На долниот среден
дел од ознаката навезени се две ѕвезди со срмен конец
во златна мат боја кои се поставени една над друга по
должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја;
3) ознака за звањето командир на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и
55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар
должен) во темно сина боја. На долниот среден дел од
ознаката навезени се три ѕвезди со срмен конец во
златна мат боја, кои се поставени една над друга по
должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја;
4) ознака за звањето координатор на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот среден дел
од ознаката навезени се четири ѕвезди со срмен конец
во златна мат боја, кои се поставени една над друга по
должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја;
5) ознака за звањето командант на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и
55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар
должен) во темно сина боја. На долниот дел од ознаката навезена е бордура во форма на осмица со срмен конец во златна мат боја со широчина од 15 мм и една
ѕвезда со срмен конец во златна мат боја по должина на
полето. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со срмен конец во златна мат боја.
Ознаките за звањата на припадниците на судската
полиција од став 1 на овој член се дадени во Прилог
бр. 1.
Еполетата има димензии 15,5/6/4,5 см, со влошка за
зајакнување и со ластик или лепенка се навлекува на
нарамениците и се закопчува со копче. При врвот еполетата завршува со тап агол.
2. Ознаки за униформата на судската полиција
Член 3
Ознаки за униформата се натписот „СУДСКА ПОЛИЦИЈА”, амблемот на судската полиција и амблемот
на капата.

Натписот „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“ е со димензии
10,5х2,5 см, изработен во темно сина боја, на кој со бели букви е исткаено „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е исткаена жолта лента (Прилог бр. 2).
Амблемот на судската полиција има облик на штит
со димензии 11,5х9,5 см. Изработен е во темно сина
боја, на кој со бели букви е исткаено „РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“, под тоа „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“,
подвлечена со жолта линија по должина на целиот натпис, под која линија е извезено „COURT POLICE“, најдолу се наоѓа жолта вага – симбол на правдата, а на целиот амблем, на растојание од 0,5 см од надворешниот
раб е извезена жолта лента (Прилог бр. 3).
Амблемот на капата е во форма на штит извезен на
чоја со димензии 6,5x3,5 см. Долж целиот раб на амблемот на 0,5 см од надворешната ивица во вид на внатрешна рамка, извезена е лента со конец од 100% свила
во златно жолта боја. Во рамките извезени се ловоров
венец и ознака „РМ“ со конец од 100% свила во златно
жолта боја. Подлогата на амблемот е извезена со конец
од 100 % свила во сиво маслинеста боја (Прилог бр. 4).
III. УНИФОРМА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 4
Униформата на судската полиција се состои од облека, чевли, лична опрема и дополнителни делови на
униформата.
Припадниците на судската полиција (мажи и жени)
имаат зимска и летна униформа.
1. ЗИМСКА УНИФОРМА
Зимска униформа на припадниците на судската полиција-мажи
Член 5
Зимската униформа на припадниците на судската
полиција-мажи се состои од: виндјакна, панталони, капа ''БK'', кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер,
кожни ракавици и чевли со подебел ѓон.
Член 6
Деловите од зимската униформа на припадниците на
судската полиција - мажи го имаат следниот крој и боја:
1. Виндјакната е изработена од трислоен материјал
во темно сина боја со должина до половина на бутовите. Горниот слој на виндјакната е изработен од ткаенина мешавина 65% полиестер и 35% чешлан памук. Долниот слој е полиестерска подлога, а помеѓу нив е вшиена мембрана. Ткаенината е водоотпорна и отпорна на
масло. Виндјакната има влошка која е прикачена со патент 0,6 см истата може да се вади, а на ракавите има
рендер ластик кој е прицврстен со копче. Влошката е
со полиестерска подлога со маса од 90-120 грама на
метар квадратен, полиестерско полнење со маса од 150
грама на метар квадратен и неткаен текстил со маса од
179 метри квадратни, која го држи полиестерското полнење.
Сите шевови на виндјакната се изработени на начин што овозможува издржување на поголеми напори
и истите се термо варени.
Виндјакната има рамен крој, на грбот и градите има
седло. Во пределот на појасот има канал со врвка со
ПВЦ регулатори и ПВЦ осигурачи. Виндјакната се закопчува со лиен патент широк 0,8 см со два лизгачи.
Патентот е покриен со две ленти со широчина од 7,5 до
8 см кои меѓусебно се закопчуваат со шест водоотпорни копчиња на притискање во темно сина боја и затворени создаваат канал за истекување на вода. Долната и
горната лента на патентот, како и сите поклопци на џе-
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бовите се обложени со полиестерско полнење. Двете
ленти од внатрешната страна се заштитени со посебен
термопластен ламинат (материјал кој спречува впивање на вода од надвор кон внатре), а по целата должина
на лентите има заштитна трака со широчина од 1 см
изработена од истиот материјал од кој е изработена и
виндјакната.
На предниот горен дел од виндјакната на левата и
десната страна, има по еден нашиен џеб со странични
фалти кои се покриени со поклопци и се затвораат со
копче на притискање. Под левиот граден поклопец има
посебен џеб за радио станица кој се затвара со замка и
копче. Поклопецот има отвор за антената од радио станицата кој се затвара со чичак лента. Над левиот горен
џеб има чичак лента на која се поставува еполета со ознака за звањето (Прилог бр. 5).
На долниот дел на виндјакната под врвката на појасот од левата и десната страна има отвор за два „торба“
џебови со поклопци и со страничен влез кој се затвара
со копче или чичак лента.
Од внатрешната страна на ракавите нашиена е трака со широчина од 2 см во сребрена боја која при завиткување на ракавите служи за означување. Ракавите се
зајакнати со специјален материјал кој спречува задржување на вода.
На грбот има две вертикални фалти за олеснување
на движењето.
Во јаката има спакувана капуљача од водонепропустлив материјал. Во капуљачата има врвка со ПВЦ
регулатори. Јаката се затвара со три чичак ленти.
На страничните шавови на виндјакната, во долниот
дел има отвор со должина од 30 см кој се затвара со патент широк 0,6 см со два лизгачи, а служи за пристап
до оружјето. Отворите и патентот се заштитени со непропустлив трослоен ламинат со широчина од 6,5 до 7
см.
На десниот ракав на растојание од 12 см од горниот
раб на ракавот вшиена е чичак лента на која се поставува натписот “СУДСКА ПОЛИЦИЈА ”. На левиот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот
вшиена е чичак лента на која се поставува амблемот на
судската полиција. Преку задниот дел од виндјакната,
во горниот дел од грбот, со флуросцентно бели букви
отпечатено е “СУДСКА ПОЛИЦИЈА”.
2. Панталоните се изработуваат во темно сина боја
од материјал камгарн (45 % волна и 55 % полиестер) со
тежина од 540 гр. на еден метар квадратен, со вообичаен крој и со една надворешна фалта и се закопчуваат со
метална копца и четири скриени копчиња. На предната
страна има два коси џеба, а на задната десна страна
еден хоризонтален џеб со правоаголен капак со скриено копче и потребен број гајки за ремен широки 4 см.
На страничниот надворешен шев на паталоните има
лента од егализир со широчина од 0,2 см во жолтозлатна боја. Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см, а од
внатрешната страна на долниот дел опшиени се со лента. На предниот внатрешен дел ногавиците се поставени со свилена постава.
3. Капата ''БK'' (безбол капа) се изработува од материјал камгарн во темно сина боја (45% волна и 55% полиестер). Капата ''БК'' е составена од шест дела во форма на триаголник кои на врвот се споени со округло
плоснато копче обложено од истиот материјал. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со
штепови со широчина од 1 см и образуваат сферичен
облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела завршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа метален систем за подесување на големината на капата. Во горната третина на сите шест дела има по еден кружен отвор
со дијаметар од 0,3 см опшиен со конец во темно сина
боја. На долниот дел од двата предни дела, под агол од
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120 степени нашиен е сферичен сонцебран. Истиот е
изработен од некршлив материјал погоден за виткање и
е обложен од материјалот од кој е изработена капата.
На крајниот дел од надворешната страна од сонцебранот по целата должина, во сферична форма проштепувани се шест линии на меѓусебно растојание од 0,7 см.
На надворешниот раб по целата должина на сонцебранот е вшиена украсна лента со дебелина 0,3 см изработена во три варијанти: во златно-жолта, сребрена и сина боја. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см над сонцебранот извезен е амблем во форма на штит (Прилог бр. 4). Предниот дел од внатрешната страна на капата е обложен со постава во темно
сина боја. Капата е со висина од 12 см.
4. Кошулата со долги ракави е изработена од материјал оксфорд или друга слична ткаенина (67% памук
и 33% синтетика) во светло сина боја. Јаката е со вшиен и превиткано поставен околувратник. Кошулата на
предната страна по средина има лента широка 3,5 см и
се закопчува со тонирани копчиња со пречник од 1 до
1,2 см. Однапред на градите има два џеба со испуска и
преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки
од 12 до 14 см, а долги од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 см. Кошулата има нараменици изработени од ист материјал, како и кошулата. На
десниот ракав на растојание од 12 см од горниот раб на
ракавот вшиена е чичак лента на која се поставува натписот “СУДСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на
растојание од 10 см од горниот раб на ракавот вшиена
е чичак лента на која се поставува амблемот на судската полиција.
5. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен
крој и е изработена од 100% полиестер. На долниот
крај е широка 9 см. Се изработува во две варијанти: едната е врзана во јазол низ кој поминува лента изработена од истиот материјал со должина од 18 см и широчина од 1 см чии краеви се поврзани со ластик што завршува со механизам за закопчување и подесување, а
другата е со мануелно врзување.
6. Џемперот е изработен од предиво (50% акрил и
50% волна) во темно сина боја. Јаката е рол-стоечка. На
предната страна се закопчува со патент со должина до
пределот на градите. Ракавот е составен од едно парче. Во
пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со платнета ткаенина (65% полиестер и 35% памук). На долниот
дел од џемперот и ракавите има рендер-ластик широк
7см. На левата страна има џеб со поклопец што се закопчува со чичак лента, а на зајакнувањето над горниот раб
од џебот е пришиен додаток. Од двете страни на рамењата има нараменици на кои се поставени еполетите со ознаките за звањето. На десниот ракав на растојание од 12 см
од горниот раб на ракавот вшиена е чичак лента на која се
поставува натпис ”СУДСКА ПОЛИЦИЈА”, а на левиот
ракав на растојание од 10 см. Од горниот раб на ракавот
вшиена е чичак лента на која се поставува амблемот на
судската полиција.
7. Кожните ракавици се изработени од кожа и се со
вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од
внатрешната страна се поставени со крзно или термо
влошка.
8. Чевлите со дебел ѓон се изработени од природен
материјал говедска кожа во црна боја со дебелина од
0,14 до 0,16 см. Чевлите се врзуваат со врвца која се
протнува низ четири шнира со окца.
Зимска униформа на припадниците на судската полиција-жени
Член 7
Зимската униформа на припадниците на судската
полиција-жени се состои од: виндјакна, панталони,
здолниште, капа ''БK'', кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, кожни ракавици и чевли-салонки.
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Член 8
Виндјакната, панталоните, капата ''БK'', кошулата
со долги ракави, вратоврската, џемперот и кожните ракавици од зимската униформа на припадниците на судската полиција- жени се изработени од ист материјал и
се со иста боја и изглед, како и соодветните делови од
зимската униформа на припадниците на судската полиција- мажи, со тоа што нивниот крој е приспособен
според анатомската конституција на жената.
Другите делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција- жени го имаат следниот
крој и боја:
1. Здолништето се изработува во темно сина боја од
материјал камгарн (45% волна и 55% полиестер) со тежина од 540 грама на еден метар квадратен. Здолништето е со вообичаен крој. На средината на долниот
дел од задната страна има шлиц долг 20 см, а на средината во горниот дел има патент затворувач кој на крајот завршува со копче нашиено на појасот на кој има
потребен број гајки за ремен. Од внатрешната страна е
поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. Должината на здолништето е до средината на коленото.
2. Чевлите - салонки се изработени од говедска напа во црна боја со дебелина од 0,12 до 0,14 см. Поставата на чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од
0,08 до 0,1 см. Ѓонот е од ребраст неолит со дебелина
од 0,28 см - кедер со косина.
2. ЛЕТНА УНИФОРМА
Летна униформа на припадниците на судската
полиција-мажи
Член 9
Летната униформа на припадниците на судската полиција-мажи се состои од: кратка виндјакна, панталони, капа ''БK'', кошула со кратки ракави и чевли со потенок ѓон.
Член 10
Деловите од летната униформа на припадниците на
судската полиција- мажи го имаат следниот крој и боја:
1. Кратката виндјакна е изработена од водонепропустлив материјал со клима мембрана со двојни заварени шавови или од друг материјал со истите карактеристики (водонепропустливост и можност за испарување на водената пареа) со тежина 330-350 грама на еден
метар квадратен, во темно сина боја. На предниот горен дел на виндјакната има два нашиени џеба со поклопец и закопчување со дрикер со димензии 18,5 х 15 см,
а по средината на џебовите има фалта. Над левиот џеб
има нашиено правоаголно парче од истата ткаенина со
димензии 2,5 х 4 см на која има два отвора. На долниот
преден дел има два внатрешни џеба со кос отвор кои се
затвараат со дрикер. Закопчувањето на виндјакната е
со пластичен крупен патент над кој се наоѓа лајсна широка 6 см на која има поставено пет дрикери за закопчување во црна боја. Јаката е ''буби'', со можност на неа
да се прикачи крзно во црна боја. Долниот дел на јакната завршува со појас кој е широк 6 см низ кој поминува ластик со истата широчина и истиот е проштепан
по средината. На рамениците се поставени нараменици
со димензии 13,5 х 5 до 6 см кои се закопчуваат со дрикер и на кои се поставени еполети со ознакa на звањето. Ракавите се прави, доволно комотни и завршуваат
со манжетни кои се широки 5 см на кои е поставена чичак лента. Во пределот на лактот од задната страна ракавите се зајакнати со парче од истиот материјал со димензии 22 х 12 см. На десниот ракав на растојание од
12 см од горниот раб на ракавот вшиена е чичак лента
на која се поставува натписот “СУДСКА ПОЛИЦИЈА”.
На левиот ракав, на растојание од 10 см од горниот раб

на ракавот вшиена е чичак лента на која се поставува
амблемот на судската полиција. Задниот дел на виндјакната е прав, а на горниот дел е зајакнат со платка
долга 22 см. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуросцентно бели букви отпечатено е “СУДСКА ПОЛИЦИЈА”. Од внатрешната страна виндјакната е обложена со синтетичка или слична
постава, на која од левата страна има внатрешен џеб со
димензии 12 х 20 см. Виндјакната има една влошка која се прикачува со помош на спирален патент, со тежина од 120 грама на еден метар квадратен.
2. Панталоните се изработуваат во темно сина боја
од материјал тергал во состав (65 % волна и 35 % полиестер) со тежина од 310 до 330 грама на еден метар
квадратен, со вообичаен крој и со една надворешна
фалта и се закопчуваат со метална копца и четири
скриени копчиња. На предната страна има два коси џеба, а на задната десна страна еден хоризонтален џеб со
правоаголен капак со скриено копче и потребен број
гајки за ремен широки 4 см. На страничниот надворешен шев на паталоните има лента од егализир со широчина од 0,2 см во жолто-златна боја. Ногавиците на
панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см, а од внатрешната страна на долниот дел опшиени се со лента. На предниот внатрешен
дел ногавиците се поставени со свилена постава.
3. Капата ''БK'' ( безбол капа ) се изработува од материјал тергал во темно сина боја (65 % волна и 35 %
полиестер). Капата ''БК'' е составена од шест дела во
форма на триаголник кои на врвот се споени со округло плоснато копче обложено од истиот материјал. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени
со штепови со широчина од 1 см и образуваат сферичен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела завршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа метален
систем за подесување на големината на капата. Во горната третина на сите шест дела има по еден кружен
отвор со дијаметар од 0,3 см опшиен со конец во темно
сина боја. На долниот дел од двата предни дела, под
агол од 120 степени нашиен е сферичен сонцебран.
Истиот е изработен од некршлив материјал погоден за
виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од
сонцебранот по целата должина, во сферична форма
проштепувани се шест линии на меѓусебно растојание
од 0,7 см. На надворешниот раб по целата должина на
сонцебранот е вшиена украсна лента со дебелина 0,3
см изработена во три варијанти: во златно-жолта, сребрена и сина боја. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см над сонцебранот извезен е амблем во форма на штит. Предниот дел од внатрешната
страна на капата е обложен со постава во темно сина
боја. Капата е со висината од 12 см.
4. Кошулата со кратки ракави е изработена од истиот материјал и е со ист крој како и кошулата со долги
ракави.
5. Чевлите со тенок ѓон се изработени од природен
материјал говедска кожа во црна боја, со дебелина од
0,14 до 0,16 см. Поставата на чевлите е од природен
материјал козји анилин (шевро), а во предниот дел од
кепер платно. Ѓонот е гумиран, од ПВЦ материјал со
следните карактеристики: антистатичност (изолатор на
електрична енергија), отпорност на масло и други деривати, отпорност на абење, лизгање, на висока и ниска температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се
протнува низ четири шнира со окца.
Летна униформа на припадниците на судската полиција-жени
Член 11
Летната униформа на припадниците на судската полиција- жени се состои од: кратка виндјакна, панталони, здолниште, капа ''БK'', кошула со кратки ракави и
чевли со ластик.

Стр. 16 - Бр. 5

10 јануари 2013

Член 12
Кратката виндјакна, панталоните, капата ''БK'', кошулата со кратки ракави, од летната униформа на припадниците на судската полиција- жени се изработени
од ист материјал и се со иста боја и изглед, како и соодветните делови од летната униформа на припадниците на судската полиција- мажи, со тоа што нивниот
крој е приспособен според анатомската конституција
на жената.
Другите делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција- жени го имаат следниот
крој и боја:
1. Здолништето се изработува во темно сина боја од
материјал тергал во состав (65% волна и 35% полиестер) со тежина од 310 до 330 грама на еден метар квадратен. Здолништето е со вообичаен крој. На средината
на долниот дел од задната страна има шлиц долг 20 см,
а на средината во горниот дел има патент затворувач
кој на крајот завршува со копче нашиено на појасот на
кој има потребен број гајки за ремен. Од внатрешната
страна е поставено со свилена ткаенина во соодветна
боја. Должината на здолништето е до средината на коленото.
2. Чевлите со ластик се изработени од истиот материјал и боја, како и чевлите-салонки. Капакот на предниот дел од двете страни има ластик кој овозможува
поголема флексибилност и удобност при повеќечасовно носење.
3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 13
Покрај зимската и летната униформа на припадниците на судската полиција им припаѓа и широк ремен
со шнола, тесен ремен со шнола, футрола за пиштол,
футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, држач за батериска лампа, држач за гумена палка, футрола за радио врска и футрола за клучеви.
Широкиот ремен со шнола е изработен од густа
ткаенина од синтетички влакна во црна боја.
Тесниот ремен со шнола е со ширина 3,5 см, изработен од галантериска кожа во црна боја со дебелина
од 0,25 до 0,3 см.
Футролите за пиштол, резервна рамка, лисици за
врзување, футролата за радио врска и футролата за
клучеви и држачите за батериска лампа и гумена палка
изработени се од густа ткаенина од синтетички влакна
во црна боја.
Член 14
Прилозите од бр. 1 до бр. 5 се составен дел на оваа
уредба.
IV. ПРЕОДНA И ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Член 15
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за ознаките за звањата и
униформата на судската полиција („Службен весник
на Република Македонија” бр. 34/96).
Член 16
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9982/3-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.

10 јануари 2013
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2. Летна униформа
Член 5
Времетраењето на пооделните делови од летната
униформа на припадниците на судската полиција-мажи
изнесува за:
- кратка виндјакна
48 месеци
- два пара панталони и капа „БК“
од материјал тергал
24 месеци
- две кошули со кратки ракави
12 месеци
- чевли со потенок ѓон
12 месеци.

__________
170.
Врз основа на член 85-а алинеја 7 од Законот за
судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.1.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОБЛЕКАТА, ЧЕВЛИТЕ И
ПОСЕБНО ЛИЧНАТА ОПРЕМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ
НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува времетраењето на облеката, чевлите и посебно личната опрема на припадниците на судската полиција.
Член 2
Времетраењето на пооделните делови на униформата се определува на 12, 24, 36 и 48 месеци.
II. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА УНИФОРМАТА
1. Зимска униформа
Член 3
Времетраењето на пооделните делови од зимската
униформа на припадниците на судската полиција- мажи изнесува за:
- виндјакна
48 месеци
- два пара панталони и капа „БК“
од материјал камгарн
24 месеци
- две кошули со долги ракави
12 месеци
- џемпер
36 месеци
- кожни ракавици
36 месеци
- чевли со подебел ѓон
24 месеци
12 месеци
- две вратоврски
Член 4
Времетраењето на пооделните делови од зимската
униформа на припадниците на судската полиција - жени изнесува за:
- здолниште од материјал камгарн
24 месеци
- чевли-салонки
12 месеци
Времетраењето на другите делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција-жени е
исто со времетраењето на соодветните делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција-мажи.

Член 6
Времетраењето на пооделните делови од летната
униформа на припадниците на судската полиција- жени изнесува за:
- здолниште од материјал тергал
24 месеци
- чевли со ластик
12 месеци
Времетраењето на другите делови од летната униформа на припадниците на судската полиција- жени е
исто со времетраењето на соодветните делови од летната униформа на припадниците на судската полицијамажи.
3. Делови што припаѓаат покрај зимската и летната
униформа
Член 7
Времетраењето на пооделните делови што припаѓаат покрај зимската и летната униформа на припадниците на судската полиција, за широкиот ремен со шнола,
тесен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за
резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за батериска лампа и футрола за клучеви изнесува
36 месеци.
Член 8
На припадникот на судската полиција нема да му се
заменат деловите на униформата по истекот на предвиденото времетраење уредено со оваа уредба:
- за онолку месеци за колку што се наоѓал на боледување или бил оддалечен од работа;
- за онолку месеци за колку што извршувал други
работи и задачи, а за чие извршување не носел униформа и
- ако до пензионирањето по сила на закон му преостанале помалку од 12 месеци.
III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Правилникот за времетраењето на
облеката, чевлите и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/96).
Член 10
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9982/4-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
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УРЕДБА
ЗА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО
ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦАТА КОИ СЕ
ПРИМААТ НА РАБОТА ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат психофизичките
способности што треба да ги поседуваат лицата кои
се примаат на работа во судската полиција.
Член 2
Лице што се прима за работник на утврдени работни места во судската полиција се смета дека е психофизички способно, ако на лекарскиот преглед пред
примањето на работа се утврди дека не боледува од
ниедна од следните болести и дека нема ниедна од
следните повреди и мани:
1. сите психози и делирантни состојби;
2. деменции без оглед на етиологијата;
3. психопатии;
4. токсикомании, вклучувајќи го тука и хроничниот
алкохолизам;
5. епилепсија во сите форми, како и конвулзивни
кризи од друга етиологија;
6. јасно изразени неуротски тегоби;
7. органски нервни заболувања кои ја отежнуваат подвижноста и правилното функционирање на екстремитетите;
8. заразни заболувања на кожата или заболувања на
кожата кои предизвикуваат гадење;
9. венерични заболувања;
10. заболувања на органите за дишење и органите за варање кои предизвикуваат непријатен здив;
11. туберкулоза во сите форми;
12. хронични заболувања на белите дробови или
бронхијална астма;
13. органски заболувања на срцето или на крвожилниот систем;
14. анемија;
15. хронични заболувања на црниот дроб или на
панкреасот;
16. гушавост;
17. шеќерна болест;
18. пролапс, кила, хидрокела или сперматокела;
19. конгентални малформации односно стекнати деформитети на телото;
20. деформитет на градниот кош или рбетниот
столб што го отежнува дишењето односно ја ограничува подвижноста;
21. потполн или делумен недостаток на екстремитетите или фатеност, вкочаност, атрофија, намалување на
моторната сила, искривување, скратување на екстремитетите и сл.;
22. астеничност или угоеност;
23. заболување или мани на органите за вид што
битно ја намалуваат видната функција (диплопија),
обострано силно солзење, трајно фотофобија и шашливост;
24. коригираната острина на видот на секое око да
изнесува најмногу 0,8;
25. неможност за нормално распознавање на боите;
26. заболување на востибуларниот апарат со изразени растројувања на рамнотежата;
27. неможност на оддалечност од шест метри од секое уво да се чуе шепот.
За утврдување на болестите од став 1 точка 6 на
овој член се спроведуваат тестови при лекарскиот
преглед.
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Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Правилникот за психофизичките
способности што треба да ги поседуваат лица што се
примаат на работа во судска полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/07).
Член 4
Оваа уредба влегува во сила си денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9982/5-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

172.
Врз основа на член 85-a алинеја 9 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ СО ПРЕДМЕТИТЕ НА ВООРУЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА
ОПРЕМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА
ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа уредба се уредува материјалното работење
со предметите на вооружувањето и посебната лична
опрема на припадниците на судската полиција.
Член 2
Припадникот на судската полиција се задолжува со
личното вооружување и опрема согласно Уредбата за
вооружувањето и опремата на припадниците на судската полиција, со одлука на претседателот на судот по
предлог на командирот на судската полиција.
Со вооружувањето и опремата припадникот на судската полиција се задолжува согласно потребите за безбедноста во судот, со одлука на претседателот на судот, по предлог на командирот на судската полиција во
судот.
Новопримениот припадник на судската полиција се
задолжува со оружјето и опремата од ставот 1 на овој
член, по успешно завршената обука согласно Програмата за едукација и тренинг на припадниците на судската полиција.
Оружјето и опремата со кое се задолжени припадниците на судската полиција не може да се отстапи или
позајми на други лица.
Член 3
Оружјето и опремата со кои ракуваат припадниците
на судската полиција се одржува во исправна состојба.
Изгубеното, уништеното или оштетеното оружје и
опрема се пријавува на командирот на судската полиција и на претседателот на судот.
Од страна на претседателот на судот се донесува
одлука за одземање на оружјето и опремата со кои е задолжен припадник на судската полиција во следните
случаи:
- кога против него е одреден притвор поради сторено кривично дело;
- кога преку внесување, употреба и работење под
дејство на алкохол или наркотични средства припадникот на судската полиција сам се стави во состојба на
привремено душевно растројство;
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- кога постои наод на лекар дека припадникот на
судската полиција од здравствени причини не е во состојба да ракува со оружјето, и
- кога оружјето го употребил спротивно на закон и
подзаконски акт со кои е регулирана употребата на огненото оружје.

Во просторијата од ставот 1 на овој член, оружјето
се чува на рафтови или во метални контејнери на начин
што обезбедува лесен пристап до оружјето.
Оружјето се чува одделно од муницијата, освен
оружјето и муницијата што се сместени во посебни метални или дрвени контејнери.

Член 4
Во случај на престанок на вработувањето на припадник на судската полиција, од страна на претседателот на судот со одлука се раздолжува припадникот на
судската полиција.
Припадникот на судската полиција од ставот 1 на
овој член, ги предава во судот оружјето и опремата со
кои бил задолжен во исправна состојба.

Член 10
Вратата на просторијата е од зајакнат метал или
тврдо дрво, со метална плоча од надворешната страна
со зацврстени затворачи и дополнително обезбедена со
сигурносна брава и резе.
Вратата од ставот 1 на овој член се отвора нанадвор
од просторијата во која се чува оружјето.

Член 5
Од страна на командирот на судската полиција или
неговиот заменик во негово отсуство, најмалку еднаш
во денот се врши проверка на оружјето кое се чува во
просториите на судот.
Од страна на командирот на судската полиција:
- еднаш месечно се врши надзор на чувањето и одржувањето на оружјето и опремата со кои се задолжени
припадниците на судската полиција и на оружјето и
опремата со кои располага судот, и
- се води грижа за правилно сместување, чување и
одржување на оружјето и опрема.

Член 11
Прозорците во просторијата се од зајакнат метал
или тврдо дрво, со метална плоча од надворешна страна со зацврстени затворачи.
Бројот на прозорците од ставот 1 на овој член треба
да е минимален.
Од надворешната страна, прозорците од ставот 1 на
овој член се заштитени со метална мрежа чии составни
делови треба да се формираат со димензии не поголеми од два сантиметри.

Член 6
Утврдувањето на исправноста на оружјето и опремата се врши при стручно-техничките прегледи и при
изведувањето на редовните гаѓања.
Стручно-техничкиот преглед на исправноста на
оружјето и опремата се врши по потреба, а најмалку
еднаш во две години.
За секој извршен стручно-технички преглед на исправноста на оружјето, се пополнува Книшката за технички преглед на оружјето во судот - Образец бр. 1, кој
е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.
За стручно-техничкиот преглед на исправноста на
опремата се составува записник.
Ако при стручно-техничкиот преглед на исправноста на оружјето и опремата се утврди дека одредено
оружје или опрема е неисправно и не може да се поправи, или неговата поправка е економски неоправдана, оружјето или опремата се расходува.
Член 7
Припадниците на судската полиција гаѓањата со боева муниција ги вршат согласно Програмата за едукација и тренинг на припадниците на судската полиција и
Планот за реализација на Програмата за едукација и
тренинг на припадниците на судската полиција.
Со гаѓањето раководи ракувачот на гаѓање од чија
страна се пополнува Книшката за извршени гаѓања Образец бр. 2, кој е даден во прилог и е составен дел на
оваа уредба.
Член 8
Поправка на оружјето може да се врши во сопствени работилници (ако такви постојат), во работилниците
на органите за внатрешни работи, во работилниците на
Армијата на Република Македонија или во работилниците на казнено-поправните установи.
Член 9
Оружјето, опремата, муницијата и останатите експлозивни средства се чуваат на посебно обезбедена за
таа цел просторија.

Член 12
Температурата на просторијата треба да се движи
од минус 10 степени целзиусови до плус 25 степени
целзиусови.
Релативната влажност во просторијата не треба да
биде поголема од 75 проценти.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Правилникот за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната
лична опрема на припадниците на судската полиција
(„Службен весник на Република Македонија”
бр.130/07).
Член 14
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9982/6-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________
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примената наредба, за тоа го известува командирот на
судската полиција кој ја издал, ги наведува причините
и предложува да се продолжи рокот на изршувањето на
наредбата.
Командирот на судската полиција одлучува по дадениот предлог.

__________
173.
Врз основа на член 85-а алинеја 9 од Законот за
судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.1.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ВНАТРЕШНИТЕ ОДНОСИ ВО СУДСКАТА
ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат внатрешните односи во
судската полиција.
Член 2
Судската полиција заради успешно извршување на
службените задачи развива и негува меѓусебно почитување, разбирање и помагање.
Член 3
Командирот на судската полиција командува и издава писмени и усни наредби на припадниците на судската полиција за извршување на службени работи или
задачи.
Усна наредба може да издаде преку телефон или
курир само во случај кога не може да биде издадена
писменa наредба.
Припадникот на судската полиција кога ќе прими
усна наредба, може да бара од командирот на судската
полиција наредбата дополнително писмено да се потврди.
Член 4
Наредбите што ги издава командирот на судската
полиција се потполни, прецизни, децидни, јасни и навремени, така што припадникот на судската полиција
може да ги сфати и разбере.
Командирот на судската полиција кога издава наредба обезбедува средства за успешно извршување на
задачите.
По извршената наредба, припадникот на судската
полиција поднесува писмен извештај на командирот на
судската полиција кој ја издал наредбата.
Член 5
Ако поради оправдани причини припадникот на
судската полиција, кој треба да ја изврши наредбата
смета дека во определениот рок не може да ја изврши

Член 6
Припадниците на судската полиција меѓусебно се
поздравуваат и отпоздравуваат.
Припадник на судската полиција помлад по положба прв поздравува.
Кога припадник на судската полиција му се обраќа
на граѓанин, треба да го поздрави.
За време на свирење или пеење на државната химна, припадниците на судската полиција стојат во став
„мирно”. Ако се во униформа и со баретка на главата,
поздравуваат со рака се додека не заврши свирењето на
химната. Ако се во цивилна облека поздравуваат стоејќи, како и другите граѓани.
Припадник на судската полиција, по правило, не
поздравува ниту отпоздравува во следниве случаи:
- кога управува со автомобил или со други превозни средства;
- кога се наоѓа во автобус и воз во движење, како и
од задното седиште на моторцикл;
- за време на јадење, потстрижување, бричење,
здравствен преглед и слично.
Член 7
Припадниците на судската полиција меѓусебно се
обраќаат со „господине”, „госпоѓо”, додавајќи го звањето или положбата.
Во комуникацијата со граѓаните и други лица, припадниците на судската полиција се обраќаат со „господине”, „госпоѓо” и им се обараќаат со зборот „Вие”.
На повик од командирот на судската полиција, припадникот на судската полиција се јавува со „повелете
господине” или „повелете госпоѓо”, додавајќи го звањето или положбата.
Член 8
Припадниците на судската полиција кои меѓусебно
не се познаваат, ако дојдат во личен контакт, треба да
се претстават еден на друг.
Претставувањето се врши на тој начин што работникот помлад по звање и положба, треба да му се претстави на постариот, соопштувајќи му го името и презимето, звањето, а по потреба и други податоци.
Помладиот по звање ја подава раката за да се ракува со постариот, дури тогаш кога тоа постариот ќе го
стори. Претставувањето се врши стоејќи.
Оние што дотогаш седеле, треба да станат, освен во
случаите кога практично тоа не е можно.
Член 9
Припадник на судската полиција се јавува на командирот на судската полиција:
- кога за првпат стапува на работа;
- кога времено заминува од службата и кога се враќа;
- кога заминува на друго работно место;
- пред заминување во странство и по враќање;
- во други случаи по барање на командирот на судската полиција, по потреба на службата или кога бара
остварување на своите права.
Во случаите кога се работи за оддалечување од местото на работењето, командирот на судската полиција
може на припадник на судската полиција да не му
овозможи оддалечување кога потребите во службата го
бараат тоа.
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Припадниците на судската полиција кои времено
заминуваат од органот (на службен пат, годишен одмор, боледување, странство и сл.), на командирот на
судската полиција му се јавуваат пред заминувањето и
по враќањето.
Припадник на судската полиција кој сака да патува
во странство за приватна работа треба претходно да му
се обрати на командирот на судската полиција заради
добивање одобрување за патување.
Припадникот на судската полиција го пријавува на
командирот на судската полиција оддалечувањето од
местото на живеење подолго од 12 часа.
Член 10
Вршејќи го надзорот и контролата над работењето
на судската полиција, командирот на судската полиција на судската полиција се запознава со:
- проблеми во службата, примената на прописите,
дали правилно се извршуваат наредбите и каква е постапката спрема граѓаните;
- ефикасноста во работата;
- спроведувањето на планот за работа;
- личното усовршување и стручната подготвеност
за вршење на работата;
- меѓусебните односи на припадниците на судската
полиција;
- состојбата на опремата која се наоѓа кај припадниците на судската полиција и правилноста во ракувањето, сместувањето и чувањето.
Командирот на судската полиција на судската полиција врши контрола на припадниците на судската полиција, по потреба, во зависност од степенот на нивната способност за самостојно извршување на задачите и
личната одговорност за безбедност и правилното вршење на службата.
Командирот на судската полиција контролата од
ставот 2 на овој член ја врши:
- со непосредно присуство и увид во вршењето на
службата, односно извршувањето на задачите од страна на припадниците на судската полиција;
- преку поднесоци за активноста на припадниците
на судската полиција;
- преку разговори пред и по извршување на задачите и во врска со нив. Командирот на судската полиција
може да врши контрола во секое време.
Во вршењето на контролата командирот на судската полиција води сметка за угледот на работникот над
кого се врши контролата.
При вршењето на контролата, командирот на судската полиција укажува на неправилните постапки и
пропусти на припадниците на судската полиција и ги
подучува како во иднина да постапуваат.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба,
престанува да важи Правилникот за внатрешните односи во судската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/07).
Член 12
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9982/7-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

174.
Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012,
80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски план за 2013 година на Акционерското друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, бр.02-1829/1 од 14.12.2012 година, донесен од
Управниот одбор на ова акционерско друштво.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-9713/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

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

175.
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА 110 КВ ДАЛНОВОД
ОД ТС 20/110 КВ ВО ПВЕ БОГДАНЦИ, ДО ТС
110/35/10 КВ ВАЛАНДОВО, КО ВАЛАНДОВО ВОН
Г.Р. КО БОГДАНЦИ ВОН Г.Р. И КО КАЗАНДОЛ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Проект за инфраструктура за изградба 110 КВ
далновод од ТС 20/110 КВ во ПВЕ Богданци, до ТС
110/35/10 КВ Валандово, КО Валандово вон.г.р, КО
Богданци вон г.р. и КО Казандол.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-88/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

176.
Врз основа на член 16 став 6 од Законот за јавен долг
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2005,
88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СО ДОЛГОРОЧЕН ДЕВИЗЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА
БАНКА АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Центар се задолжува кај Комерцијална
банка АД Скопје, со долгорочен девизен кредит во износ од 2.960.800,00 евра.
Член 2
Средствата од долгорочниот девизен кредит од
член 1 на оваа одлука Општина Центар ќе ги користи
за финансирање на Проектот „Изградба на катна гаража кај Нова Македонија", под следните услови:
- каматна стапка: променлива, во висина на тримесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени годишно;
- рок за враќање: до 10 (десет) години;
- грејс период: до 2 (две) години; и
- еднократна провизија во висина од 0,5% од износот на одобрениот кредит и провизија во износ од 0,5%
од износот на искористените средства од кредитот, но
не повеќе од 150.000,00 денари.
Член 3
Условите и начинот на користење на заемот, како и
сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се
склучи помеѓу Општина Центар и Комерцијална банка
АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр.41-136/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

177.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА
НА ВОДОВОДНА МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА
СТАНИЦА СТАНБЕНИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ-РЕГИОНАЛЕН
ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија
за 2013 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и гра-

дежништво, Потпрограма 3Л-Изградба на систем за водоснабдување-Сопиште и инфраструктурни објектиКрушево, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во
износ од 44.210.000,00 денари, се распределуваат на:
ОПШТИНА КРУШЕВО
- За изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево
34.210.000,00
ОПШТИНА СОПИШТЕ
- За изградба на систем за снабдување со вода за
пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река
10.000.000,00
ВКУПНО: 44.210.000,00
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат
како учество на Република Македонија за изградба на
водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со
пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод
Патишка река, без обврска за враќање.
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по
претходно доставени барања со комплетна и заверена
документација за наменско користење на средствата од
страна на општините Крушево и Сопиште.
4. Мониторинг над изведените градежни работи во
врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина СопиштеРегионален водовод Патишка река ќе врши Mинистерството за транспорт и врски.
5. Барањата со комплетна и заверена документација
за наменско користење на средствата, општините Крушево и Сопиште ги доставуваат до Министерството за
транспорт и врски, заклучно со 29.11.2013 година.
6. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за
изведување на градежните работи во врска со изградба
на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа
со пречистителна станица и станбени улици во викенд
зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод
Патишка река, нема да се врши авансно.
7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона
мрежа со пречистителна станица и станбени улици во
викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба
на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река, при реализација на Одлуката.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-152/1
9 јануари 2013 година
Скопје

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

10 јануари 2013

178.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ БРВЕНИЦА, ГРАДСКО, ЈЕГУНОВЦЕ
И КРАТОВО
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија
за 2013 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 2-Сообраќај и комуникации, Потпрограма 2Е-Изградба на мостови, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од
17.000.000,00 денари, се распределуваат на:
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7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со изградба на мостови во село Милетино за заштита од планинските води во општина Брвеница, реконструкција на
армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот
пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина
Јегуновце и изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово, при реализација на Одлуката.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-153/1
9 јануари 2013 година
Скопје

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

179.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат
како учество на Република Македонија за изградба/реконструкција на мостови во општините Брвеница,
Градско, Јегуновце и Кратово, без обврска за враќање.
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по
претходно доставени барања со комплетна и заверена
документација за наменско користење на средствата од
страна на општините Брвеница, Градско, Јегуновце и
Кратово.
4. Мониторинг над изведените градежни работи во
врска со изградба на мостови во село Милетино за заштита од планинските води, општина Брвеница, реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар
на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина
Градско, поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина Јегуновце и изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово ќе врши Министерството за транспорт и врски.
5. Барањата со комплетна и заверена документација
за наменско користење на средствата, општините Брвеница, Градско, Јегуновце и Кратово ги доставуваат до
Министерството за транспорт и врски, заклучно со
29.11.2013 година.
6. Исплата на средства од точка 1 на оваа Одлука за
изведување на градежните работи во врска со изградба
на мостови во село Милетино за заштита од планинските води, општина Брвеница, реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот
пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина
Јегуновце и изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово, нема да се врши авансно.

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕКТОТ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ ФАЗА 1“, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЛОВИШТЕ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР И НАСЕЛЕНО МЕСТО МИЛЕТИНО ВО ОПШТИНА БРВЕНИЦА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО СИРКОВО ВО ОПШТИНА
РОСОМАН
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија
за 2013 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, сметка 637, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 3Б-Водовод и
канализација за општините, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 57.371.000,00 денари, се
распределуваат на:

2. Средствата од точка 1, за насловите “Општина
Брвеница“, “Општина Гостивар“ и “Општина Росоман“
на оваа Одлука се користат како учество на Република
Македонија за изградба на фекална канализација во населеното место Милетино во општина Брвеница и населеното место Беловиште во општина Гостивар и
изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман, без обврска за враќање.
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3. Исплатата на средствата од точка 1, за насловите
“Општина Брвеница“, “Општина Гостивар“ и “Општина Росоман“ на оваа Одлука ја врши Министерството
за транспорт и врски, по претходно доставени барања
со комплетна и заверена документација за наменско
користење на средствата од страна на општините Брвеница, Гостивар и Росоман.
4. Мониторинг над изведените градежни работи во
врска со изградба на фекална канализација во населеното место Милетино во општина Брвеница и населеното место Беловиште во општина Гостивар и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман ќе
врши Mинистерството за транспорт и врски.
5. Барањата со комплетна и заверена документација
за наменско користење на средствата, општините Брвеница, Гостивар и Росоман ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со
29.11.2013 година.
6. Исплата на средства од точка 1, за насловите
“Општина Брвеница“, “Општина Гостивар“ и “Општина Росоман“ на оваа Одлука за изведување на градежните работи во врска со изградба на фекална канализација во населеното место Милетино во општина Брвеница и населеното место Беловиште во општина Гостивар и изработка на техничка документација за фекална
канализација во населено место Сирково во општина
Росоман, нема да се врши авансно.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-166/1
9 јануари 2013 година
Скопје

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

180.
Врз основа на член 51 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ФИЛМСКИ ЦЕНТАР
„ВАРДАР ФИЛМ “- СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука престанува со работа Националната установа – Филмски центар „Вардар филм“-Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-206/1
9 јануари 2013 година
Скопје

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

182.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија,на седницата одржана на 9.1.2013
година, донесе
OДЛУКA
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети на Министерството
за труд и социјална политика бр.07-11/2 од 8.1.2013 година .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-173/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

181.
Врз основа на член 35 став 1 точка 4 и член 36 став
1 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2005, 120/2005 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

Движната ствар од став 1 на оваа одлука е опремена со следната медицинска опрема:
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за детски болести
- Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за детски болести - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-209/1
Претседател на Владата
9 јануари 2013 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
183.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Co оваа одлука на Клиниката за анимација, реанимација и интензивно лекување - Скопје се отстапуваат
без надомест следните инфузиони раствори и системи:
- Физиолошки раствор 0,9 % 500 мл.
- Гликоза 5% 500 мл.
- Хартманов раствор 500 мл.
- Системи за инфузија

бр. 15.000
бр. 5.000
бр.
240
бр. 30.000

Член 2
Трошоците за преземање на инфузионите раствори
и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на Клиниката за анимација, реанимација и интензивно лекување - Скопје.
Член 3
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ja
спроведе оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Co оваа одлука на ЈЗУ Клиника за детски болести Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузиони раствори и системи:
- Физиолошки раствор 0,9 % 500 мл.
- Гликоза 5% 500 мл.
-Системи за инфузија

бр. 3.900
бр. 3.000
бр. 2.400

Член 2
Трошоците за преземање на инфузионите раствори
и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на ЈЗУ Клиника за детски болести Скопје.
Член 3
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ja
спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-8997/2-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

185.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Co оваа одлука на ЈЗУ Клиничка болница Битола Битола се отстапуваат без надомест следните инфузиони раствори и системи:
- NaCl cum Гликоза 500 мл.
- Гликоза 10 % 500 мл.
- Хартманов раствор 500 мл.
- Рингеров раствор 500 мл.

бр. 3.700
бр. 1.600
бр. 3.750
бр. 7.650

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Член 2
Трошоците за преземање на инфузионите раствори
и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на ЈЗУ Клиничка болница Битола Битола.

Бр. 41-8997/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Член 3
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ja
спроведе оваа одлука.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

184.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-8997/3-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.

Стр. 26 - Бр. 5

10 јануари 2013

186.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Co оваа одлука на Клиничка аптека Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузиони раствори и
системи:
- Гликоза 5 % 500 мл.

бр. 8.650

Член 2
Трошоците за преземање на инфузионите раствори
и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на Клиничка аптека Скопје.
Член 3
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ja
спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-8997/4-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

187.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви (“Службен весник на Република Македонија" бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Co оваа одлука на ЈЗУ Клиника за токсикологија Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузиони раствори и системи:
- Физиолошки раствор 0,9% 500 мл.
- Гликоза 5 % 500 мл.
- Системи за инфузија

188.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА
НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА”-ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2013 година на ЈП ХС “Злетовица”-Пробиштип бр.0201-26/5 од 4.1.2013 година,
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.41-9134/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

189.
Врз основа на член 42, став (15) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И УСЛУГИ СИН-ФИ ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.МЛАДО НАГОРИЧАНЕ“, ОПШТИНА
СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1. На Трговското друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово се доделува концесија за експлоатација
на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
„с.Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане, со
површина 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:

бр. 12.000
бр. 18.000
бр. 9.000

Член 2
Трошоците за преземање на инфузионите раствори
и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на ЈЗУ Клиника за токсикологија Скопје.
Член 3
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ja
спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-8997/5-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,047227km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за издавање
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на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални 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 Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр. 41-9444/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

190.
Врз основа на член 45, став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија “ бр. 88/2005, 70/2006,
81/2008, 47/2011 и 135/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПРЕМИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ЗЕЛЕНИ
КАРТИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени
карти.
Член 2
Висината на дополнителната премија за издавање
на меѓународни зелени карти изнесува:
1) За патнички возила, моторцикли и останати моторни возила:
- за патнички возила до 66 кв, премијата изнесува
60 евра;
- за патнички возила над 66 кв, премијата изнесува
90 евра;
- за моторцикли премијата изнесува 30 евра;
- за останати возила (влечни возила, специјални возила, приклучни возила и работни возила) висината на
премијата изнесува 90 евра.
2) За комбинирани возила:
- висината на премијата изнесува 157 евра.
3) За товарни возила и автобуси:
- висината на премијата изнесува 280 евра.
Важноста на дополнителната премија од став 1 на
овој член е во рамките на времетраењето на полисата
за автомобилска автоодговорност.
Член 3
Дополнителната премија од член 2 на оваа одлука
се наплатува во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија
на денот на уплата на премијата.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-9556/1 - 12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

191.
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 и 144/2012),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
со непосредна спогодба на Друштво за производство
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани со ЕМБС 6311792 со седиште на Бул.„Јане Сандански“бр.113/12 општина Аеродром – Скопје, со
вкупна површина од 808м² и тоа:
- КП.бр.1331/2 КО Костур евидентирано во Имотен
Лист бр.84,
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9564/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

192.
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 и 144/2012),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
со непосредна спогодба на Друштво за производство
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, со ЕМБС 6311792 и со седиште на Бул. Јане
Сандански Бр.113/12, општина Аеродром – Скопје, со
вкупна површина од 1063 m² и тоа:
- КП Бр. 1303/3, КО Костур, со површина од 230 m²,
евидентирано во Имотен лист бр. 84,
- КП Бр. 1508/18, КО Костур, со површина од 669
m², евидентирано во Имотен лист бр. 87 и
- КП Бр. 1516/2, КО Костур, со површина од 164 m²,
евидентирано во Имотен лист бр. 86.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9565/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

193.
Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
– СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје се дава
право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи,
со вкупна површина од 640 м2 кое претставува градежна парцела 6.15 урбана единица бр. 2 за Македонски
Брод, согласно Извод од Детален урбанистички план
бр.09-1229/2 од 18.11.2009 година на општина Македонски Брод и тоа:
- КП бр.3234/2 во површина од 11 м2 КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3235/2 во површина од 13 м2 КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3236/2 зо површина од 22 м2 КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3237/2 во површина од 9 м2 КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3239/3 во површина од 585 м2 КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
со намена изградба на заеднички станбени објекти
со деловни простории - централно подрачје.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-9682/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

194.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНО
СПЕЦИЈАЛНО УЧИЛИШТЕ „ИСКРА“ - ШТИП
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Количина/парчиња
- Пинг – понг сетови…......………………………….4
- Пинг – понг топчиња…………………………….30
- Фудбалски топки….………………………………..4
- Кошаркарски топки…............……………………...4
- Ракометарски топки …….………………………....4
- Одбојкарски топки …………..………………….....4
- Дигитални фото апарати MEGXON Z51 со 7 mega
pixels….....................................................……………......1
- Дигитална камера DVC - 800 8MPI CCD
Sensor…..........................……………………………....…1
- Шаховски табли…..……………………………......6
- Домино сетови….…………………………….....….4
- „Guess who adult" игри….……………………....….8
- Мини системи DVD MINI COMBO......…….....….1
- ЛЦД Проектор - LCD Projector ЅС 500…….......…1
- Платно за проектор Screen Tripod 86 …….………1
- Торбица за проектор Samsonite.………....……… .1
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државно специјално училиште „Искра" - Штип, за деца со интелектуални пречки и комбинирани пречки во развојот.
Член З
Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на Државното специјално
училиште „Искра" - Штип, со кој ќе се уредат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9691/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р
__________

195.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Количина/парчиња
- Пинг - понг маса…………............…………………1
- Пинг - понг сетови …………………………..…….4
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- Пинг - понг топчиња………………………..…….30
- Фудбалски топки………...........……………………4
- Кошаркарски топки……………………………..….4
- Ракометарски толки …………...........……………..4
- Одбојкарски топки…………………………………4
- Дигитален фото апарат MEGXON Z51 со 7 mega
pixels……………..............................…………….............1
- Дигитална камера DVC - 800 8MPI CCD Sensor....1
- Шаховски табли……..........................…………......6
- Домино сетови…………………………...................4
- „Guess who adult" игри…………………........…......4
- Мини системн DVD MINI COMBO………....…....1
- ЛЦД Проектор - LCD Projector ЅС 500……...........1
- Платно за проектор Screen Tripod 86......................1
- Торбица за проектор Samsonite…………...............1
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Кавадарци, за потребите на Општинско основно училиште
„Страшо Пинџур" - Кавадарци.
Член З
Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9691/2-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

196.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011 и 166/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ЗАВОД
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ
„ТОПАНСКО ПОЛЕ"- СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Количина/парчиња
- Пинг - понг маса........................................................1
- Пинг - понг сетови....................................................4
- Пинг - понг топчиња...............................................30
- Фудбалски топки.......................................................4
- Кошаркарски топки...................................................4
- Ракометарски топки..................................................4
- Одбојкарски топки....................................................4
- Дигитален фото апарат MEGXON Z51 со 7 mega
pixels...................................................................................1
- Дигитална камера DVC - 800 8MPI CCD Sensor ...1
- Шаховски табли........................................................6
- Бекгејмон дрвени табли............................................6
- Домино сетови...........................................................4

- „Guess who adult" игри..............................................4
- Мини системи DVD MINI COMBO........................1
- ЛЦД Проектор - LCD Projector ЅС 500...................1
- Платно за проектор Screen Tripod 86......................1
- Торбица за проектор Samsonite ..............................1
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади „Топанско Поле“ - Скопје.
Член 3
Директорот ка Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади „Топанско Поле“ - Скопје со кој
ќе се уредат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9691/3-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

197.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр. 26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕТО НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА
КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС,
СВЕТИ НИКОЛЕ И РАДОВИШ
1. Со давањето на дивечот на концесија во ловиштата во Република Македонија на концесионер правно лице се oбезбедуваат услови за: одгледување и
заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето;
реинтродукција на основните ловностопански видови
во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето
за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други
мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на
бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на
кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир
и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни
кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.
2. Основна цел на давањето на дивечот на концесија е планско одгледување, заштита и користење на дивечот во ловиштата.
3. Предмет на концесија е давање на дивечот на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.125/09 и 122/11) и тоа:
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9751/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје
4. Должината на концесискиот период за ситниот
дивеч е 10 години, а за крупниот дивеч 20 години.
5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија
се врши по пат на електронска аукција. електронската
аукција се објавува со Јавен повик за учество во постапка за електронско јавно надавање.
6. Јавниот повик на електронската аукција ќе се објави најдоцна 30 дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука. Јавниот повик ќе трае 90 дена од денот
на објавувањето.
7. За концесија на дивечот во соодветното ловиште
концесионерот се плаќа годишен надоместок. Надоместокот се утврдува во висина од 20% од вредноста на
планираниот годишен застрел на дивечот согласно со
посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сметка на Буџетот на Република Македонија.
8. Електронската аукција за доделување концесија
ќе ја спроведува Комисија за подготвување, организирање и спроведување на постапката за давање на дивечот на концесија.
9. Надоместокот за издавање на тендерската документација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.
10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9750/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

198.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25
став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА Г.Р.П.Л.
1.2. СО НАМЕНА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС Б5, ВО
КО ПОРОЈ, ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
Гр.пл.П.1.2. со намена хотелски комплекс Б5, во КО
Порој, општина Тетово.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

199.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), и член 25
став 3 од Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на
Република Македонија”бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013
година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКA
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА
БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН
ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ P 2133 ВО КО
СЛУПЧАНЕ ВОН Г.Р, ОПШТИНА ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистичкa планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на
регионален пат P 2133 во КО Слупчане вон г.р., општина Липково.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за
трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9752/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

200.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25
став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на
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Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ КО
ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на производни објекти КО Прдејци, општина Гевгелија.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена согласно податоците од Геодетскиот елаборат за нумерички податоци изработен од ГЕО
–ПРИЗМА ДООЕЛ Гевгелија бр.06-104/1 од 9.12.2010
година, ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена , ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9754/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

202.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008,
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9753/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

201.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25
став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛИМ) КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (Погон за производство на лим) КО Прилеп, Општина
Прилеп.

Член 1
Co оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
150.000 литри гориво Еуродизел БС и 40.000 литри Еуросупер 95 на Дирекцијата за заштита и спасување.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за ангажирање и работа на возилата и градежните машини за
чистење на снегот, снежните намети, одроните и лавините.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-9760/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

203.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НA ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Cо оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижна ствар – земјиште, запишано во Имотен лист
бр.103, КО Ќојлија, КП 449/5, м.в. Автопат, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на времено користење за временски период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука
без надомест на Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување, во рок
од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-9770/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

204.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ БОРОС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЧИЊА“ С. КОИНЦЕ, ОПШТИНА СТАРО
НАГОРИЧАНЕ
1. На Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се
доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот “Пчиња“ с.Коинце, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелите, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11
Т-12
Т-13
Т-14

Координата Y
7570210
7570495
7570556
7570550
7570640
7570617
7570623
7570523
7570286
7570190
7570183
7570297
7570308
7570220

Координата X
4678997
4678997
4678833
4678695
4678697
4678598
4678479
4678369
4678426
4678690
4678807
4678859
4678897
4678944

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,204851 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за издавање
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални 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 Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.41-9802/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

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

205.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012) и член 17 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 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 минерални
суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални суровини, како единствен начин за вршење на дејноста е
потребно да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералните
суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните
локалитети:
- “Остреж“ општина Штип за минерална суровина –
кварц;
- “Белучија“ општина Прилеп за минерална суровина – кварц;
- “с. Бањица“ општина Чашка за минерална суровина – кварц;

10 јануари 2013

Бр. 5 - Стр. 33

- “Лозенско Брдо“ општина Штип за минерална суровина – варовник;
- “Рзачки Камен“ с. Стамер општина Делчево за минерална суровина – варовник;
- “Краста“ с. Илино општина Ресен за минерална
суровина – варовник;
- “Никодин“ општина Прилеп за минерална суровина – мермер;
- “Црн Габер“ с. Бабино општина Демир Хисар за
минерална суровина – мермер;
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 задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена 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, Владата на Република Македонија на предлог на министерот
за економија формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 10 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. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик
согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9825/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

206.
Врз основа на член 47 став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана, на 9.01. 2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА
ЛОКАЛИТЕТОТ С.БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА
ПРИЛЕП ОД ПРОИЗВОДНОТО-РУДАРСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАЅОПУЛОС-М, ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И
УСЛУГИ ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ УВОЗ-ИЗВОЗ
ДОО ПРИЛЕП
1. Се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната суровина –
мермер на локалитетот с.Беловодица, општина Прилеп

од Производното-рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАЅОПУЛОС-М, ДОО увоз-извоз
Прилеп на Друштвото за производство, промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп,
доделена со Договор за концесија бр. 24-4205/1 од
16.5.2008 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, промет и услуги
Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп, до
рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр. 244205/1 од 16.05.2008 година и под исти услови под кои
е доделена со Договорот за концесија на Производното-рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ
ХАЅОПУЛОС-М, ДОО увоз-извоз Прилеп, освен во
однос на висината и критериумите за определување на
надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците
за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за целосен пренос на концесијата.
4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-9866/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

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

207.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во
врска со член 10 и член 11 од Законот за Македонска
банка за поддршка на развојот („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА
РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ
Член 1
Во Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средства од Компензационите фондови од
странска помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 76/2012 и 91/2012 ), во членот 2 став 1 се
додава нова алинеја еден, која гласи:
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство.

си:

Член 2
Во членот 5 став 1 се додава нова точка 1 која гла-

„
1. За кредити за примарно земјоделско производство со кои може да се набават основни и обртни средства за:
- растително производство: поледелство (житни,
индустриски, градинарски и фуражни култури); овоштарство; лозарство;
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- сточарско производство: говедарство, овчарство,
свињарство, козарство, живинарство, аквакултура, пчеларство;
- нова земјоделска погонска и приклучна механизација;
Износ на кредитот е до 300.000,00 евра.
Еднократна провизија при одобрување е 0,8% од
износот на кредитот.
Годишна каматна стапка е 3%.
Рок на враќање до 60 месеци со вклучен грејс период од една година за основни средства и до 18 месеци
за обртни средства со вклучен грејс период од три месеци. За време на грејс периодот се пресметува и наплатува камата.
Точките 1 и 2 стануваат точки 2 и 3.
Член 3
Во членот 6 став 2 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„
- потврда за запишано земјоделско стопанство и
пријавени производни капацитети издадена од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
при аплицирање за кредити за примарно земјоделско
производство; “
Алинејата 5 се менува и гласи:
„
- решение за упис во соодветните регистри на преработувачи и извозници на земјоделски производи при
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство при аплицирање за кредити за преработка на
земјоделски производи и извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки; “
Член 4
Во членот 8, став 1, бројот „30“ се заменува со бројот „90“.
Член 5
По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:
“Член 8-а
Предмет на кредитирање можат да бидат и набавки
кои се реализирани до 90 денови пред поднесување на
кредитното барање од страна на кредитобарателот до
Банката.
Како доказ за наменско искористување на средствата од став 1 од овој член, кредитобарателот заедно со
документацијата наведена во член 6 од оваа одлука, дополнително ја доставува и целокупната документација
за извршените набавки (фактури, договори за купопродажба, банкарски налози и изводи и друга документација).“
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-9882/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

208.
Врз основа на член 54 од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005,
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана, му престанува користењето на движната
ствар, еден агрегат за стартување на воздухоплови
(Ground Power Unit), тип HOUCHIN, модел C 690, со сериски број 101642 и регистарски број С 77-126.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
Министерството за внатрешни работи, без надомест на
времено користење, за период од една година од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава на времено користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-9983/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

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

209.
Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (,,Службен
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007,
35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Бирото за метрологија му се дава
на трајно користење без надомест , недвижна ствар административно-деловен објект лоциран на бул. „Јане
Сандански“ 109а Скопје, со вкупна површина од 1.689
m2, сопственост на Република Македонија и тоа:
- Недвижен имот на КП број 843 дел 1, зграда 1,
влез 003, кат 01, деловен простор Д11, со намена 570,
со површина од 47 m2; , зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д12, со намена 00570, со површина од
48 m2; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д13,
со намена 00570, со површина од 34 m2; зграда 1, влез
003, кат 01, деловен простор Д14, со намена 570, со површина од 37 m2; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен
простор Д15, со намена 570, со површина од 23 m2;
зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д16, со намена 570, со површина од 75 m2; зграда 1, влез 003, кат
01, деловен простор Д17, со намена 570, со површина
од 70 m2; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор
Д18, со намена 570, со површина од 26 m2; зграда 1,
влез 003, кат 01, ХС, со намена 511, со површина од 94
m2, запишан во ИЛ. бр. 48443, КО Кисела Вода 2.
- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1, и тоа: 23/49
од зграда 1, влез 003, кат 01, ХС, со намена 511, запишан во ИЛ. бр.48444, КО Кисела Вода 2.
- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1, (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 24/399 идеален дел од
зграда 1, влез 002, кат ПО1, со намена 511, запишан во
ИЛ. бр. 45355 КО Кисела Вода 2;
- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1 (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 676/1923 идеален дел, зграда1, влез 002 ПО, со намена 518, запишан во ИЛ. бр.
45354, КО Кисела Вода 2;
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- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1 (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 490/1509 идеален дел, зграда1, влез 002 ПО2, со намена 518, запишан во ИЛ. бр.
48445, КО Кисела Вода 2;
- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1 (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 22/282 идеален дел, зграда1,
влез 002 ПО2, со намена 511, запишан во ИЛ.бр. 45356,
КО Кисела Вода 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9990/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

210.
Врз основа на член 69, став 5 Законот здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и
26/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2013 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени
установи кои вршат превентивни и одредени работи од
примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за
нивно целосно функционирање во 2013 година и тоа:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-9994/1 - 12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

211.
Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/1998, 98/2004 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија–Скопје за 2013 година, бр.02-45/1 од 9.1.2013
година.
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-10007/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески,с.р.
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212.
Врз основа на член 42 од Законот за државните
службеници („Службен весник на Република 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, 06/2009, 114/2009,
35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012 и 24/2012), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
9.01.2013 година, донесе

8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА
2013 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
недвижните ствари – двор со површина од 3463м2,
земјиште под зграда со површина од 668 м2 и објект,
зграда бр. 1, влез бр. 1 кат приземје со вкупна површина од 539 м2 и кат сутерен со површина од 690 м2, лоцирани на ул. „Гумење“, КП бр. 4122/2, КО Крушево,
евидентирано во Имотен лист бр. 6568, сопственост на
Република Македонија.
.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Спомен куќа на Тодор Проески во Крушево.

Член 1
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2013 година изнесува 73,8 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува со исплата на платата за јануари 2013
година.
Бр. 41-10019/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

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

213.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за култура се
дава на времено користење недвижни ствари – двор со
површина од 3463 м2, земјиште под зграда со површина од 668 м2 и објект, зграда бр. 1, влез бр. 1 кат приземје со вкупна површина од 539 м2 и кат сутерен со
површина од 690 м2, лоцирани на ул. “Гумење“, КП бр.
4122/2, КО Крушево, евидентирано во Имотен лист бр.
6568, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период до
осум дена.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-10037/1
9 јануари 2013 година
Скопје

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

214.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА СПОМЕН КУЌА НА ТОДОР
ПРОЕСКИ ВО КРУШЕВО

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
култура и Националната установа Спомен куќа на Тодор Проески од Крушево во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-10037/2
9 јануари 2013 година
Скопје

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

215.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2013 година на Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје,
бр. 02-303/5 од 25.12.2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.12.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.41-10044/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р Зоран Ставрески,с.р.
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216.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2013 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ ЗА 2013 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2013 година во вкупен износ од 1.160.000.000
денари се обезбедени согласно Буџетот на Република
Македонија за 2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), раздел 14004 Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата),
програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој, потпрограма 20-Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 – разни трансфери во износ од 500.000.000 денари и потпрограма 2АФинансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 –
капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 660.000.000 денари.
II
Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од
1.057.000.000 денари ќе се користат за следниве мерки
за рурален развој:

III
Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ
од 103.000.000 денари се наменети за следниве мерки на
државна помош во земјоделството и руралниот развој:

IV

Средствата од табелата од дел II мерка 111 „Обука
и информирање на земјоделските производители “ од
оваа програма се спроведуваат во согласност со член
66 од Законот за земјоделство и рурален развој, а се наменети за финансиска помош во вид на поддршка која
се доделува за организирање и одржување на информативни сесии од следниве области:
- воведување на дополнителни дејности на земјоделско стопанство,
- воведување и употреба на современи технолошки
достигнувања и иновативни практики,
- трансфер на знаења за постигнати научно-истражувачки резултати, и
- примена на пропишаните стандарди од областа на
заштита на животната средина, заштита и здравје на
луѓето, заштита и здравје на растенијата, заштита,
здравје и благосостојба на животните и примена на хигиенски пракси.
Помошта од став 1 на овој дел ќе се спроведува
преку јавните институции од областа на образованието
и научно-истражувачката работа за земјоделство.
V
Средствата од табелата од дел II за мерка 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност член 67 од Законот за земјоделство и руралниот развој.
Дел од средствата од табелата од дел II за мерката
112 „Помош на млади земјоделци за започнување со
земјоделска дејност“ на оваа програма во износ од
2.300.000 денари се наменети за спроведувањето на
постапки од мерка 1.2. „Помош на млади земјоделци за
започнување на земјоделска дејност“ од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Финансиската помош од став 1 на овој дел може да
се додели во вид на авансна исплата во висина од 30%
од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
VI
Средствата од табелата од дел II за мерка 114 „Советодавни услуги за развој на земјоделството“ од оваа
програма, се спроведуваат во согласност со член 69 од
Законот за земјоделство и руралниот развој, а се наменети за финансиска помош во вид на поддршка која се
доделува за воспоставување на систем на советодавни
услуги.
Корисниците на средства од став 1 на овој дел се :
- национални здруженија на земјоделски производители евидентирани во евиденцијата на социјални и
економски партнери која се води во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството), и
- правни лица основани за вршење на дејност од областа на советодавни услуги во земјоделството.
Корисниците од став 2 на овој дел треба да се запишани во евиденција на давателите на советодавни услуги која се води во Министерството.
Финансиската помош од став 1 на овој дел може да
се додели во вид на авансна исплата во висина од 30%
од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
VII
Средствата од табелата од дел II мерка 121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“
од оваа програма, се спроведуваат во согласност со
член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој.
Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од
167.210.000 денари се распределуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намените:
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- набавка на добиток – 39.000.000 денари
- набавка на пчелни матици - 1.000.000 денари,
- подигнување на нови лозови и овошни насади и
медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови
површини – 45.000.000 денари, и
- инвестиции во земјоделска опрема и механизација
за житни и индустриски култури – 82.210.000 денари.
Дел од средствата од од став 1 на овој дел во износ
од 68.790.000 денари се наменети за спроведувањето на
постапки од мерка 1.4. „Инвестиции за модернизација
на земјоделски стопанства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Неповратната финансиска поддршка од став 2 на
овој дел по барање на корисникот може да се додели на
две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
Неповратната финансиска поддршка за инвестиции
од став 2 алинеја 1 на овој дел се доделува за набавка
на високостелни педигрирани јуници ( со исклучок на
јуници од расата Буша), машки приплодни грла овци
и кози оригинали и репродуктори, и свињи (нерези и
назимки) – оригинали и хибриди од признати организации на одгледувачи на добиток и од увоз, во период од
1 мај до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма и за тековната година за која се донесува оваа програма.
Неповратната финансиска поддршка за инвестиции
од став 2 алинеја 2 на овој дел се доделува за набавка
на матици од одобрено и регистрирано одгледувалиште на пчелни матици.
Неповратната финансиска поддршка за инвестиции
од став 2 алиеја 3 на овој дел се исплаќа за подигнати
нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период
од 1 септември до 31 декември во претходната година
од годината за која е донесена оваа програма и за тековната година за која се донесува оваа програма.
Краен рок за поднесување на барања за исплата на
поддршка за набавен приплоден добиток во период од
1 мај до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма и за подигнати нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период од
1 септември до 31 декември во претходната година од
годината за која е донесена оваа програма е 28 февруари 2013 година.
Краен рок за поднесување на барања за исплата на
поддршка за подигнати нови лозови и овошни насади и
медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови
површини во период од 1 септември до 31 декември во
претходната година од годината за која е донесена оваа
програма е 28 февруари 2013 година.
VIII
Средствата од табелата од дел II мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од оваа програма ќе се доделат во согласност
со член 72 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:
- примарна обработка и доработка на житни култури, и
- преработка на јајца.
IX
Средствата од табелата од дел II мерка 124 „ Инвестиции во инфраструктура за создавање на предуслови
за развој на земјоделството и заштита од природните
непогоди “ од оваа програма се доделуваат во согласност со член 73 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за
инвестиции по поединечни намени како следи:
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- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште (полски патишта),
- чистење на каналска мрежа за одводнување и наводнување на земјоделско земјиште,
- инфраструктура за снабдување со електрична
енергија и водоснабдување (за наводнување) на земјоделско земјиште, и
- инвестиции наменети за водостопанство.
Дел од средствата од од став 1 на овој дел во износ
од 4.462.329 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 1.7. „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството,
шумарството и водостопанството“ од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Средствата од став 1 на овој дел може да ги користат:
- единиците на локалната самоуправа за инвестициите од став 1 алинеја 1, 3 и 4 на овој дел,
- водостопанските претпријатија и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем за инвестициите
од став 1 алинеја 2 и 4 на овој дел,
- водни заедници за инвестициите од став 1 алинеја
3 на овој дел, и
- земјоделски стопанства евидентирани во ЕРЗС за
инвестициите од став 1 алинеја 3 на овој дел.
Средствата за инвестициите од став 1 алинеја 2 и 4
на овој дел може да ги спроведува Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството) по пат на јавна набавка
при што најдоцна до 28 февруари 2013 година доставува најава за висина и намена на средства кои ќе ги
спроведува до Агенцијата.
Висината на поддршката од став 1 на овој дел изнесува 100% од износот на прифатливите трошоци освен
за инвестициите кои ги спроведува водостопанско
претпријатие и јавни претпријатија кои управуваат со
хидросистем за кои висината на поддршката изнесува
80% од износот на прифатливите трошоци.
Средствата од став 1 на овој дел може да се доделат
на две рати или согласно со фазите на реализација на
инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.
X
Средствата за мерката 131 „Воспоставување на земјоделски задруги“ од табелата од дел II на оваа програма ќе се доделат во согласност со член 74 од Законот за
земјоделство и руралниот развој за:
- воспоставување на задруга со претежна дејност од
областа на земјоделството основана од носители на
земјоделски стопанства регистрирани во Единствен регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен
текст: ЕРЗС) при Министерството (во понатамошен
текст: земјоделска задруга),
- организирање на информативни и промотивни
активности за земјоделски производи.
Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел може да
ги спроведе Министерството за обезбедување на техничка поддршка за воспоставување на земјоделски задруги.
Поддршката од став 1 алинеја 3 на овој дел се доделува во износ од 100% од вкупните прифатливи трошоци за спроведување на предвидените активности во
програма за работа на земјоделската задруга.
XI
Средствата од табелата од дел II мерка 211 „ Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со
ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ) “
на оваа програма согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој и се доделува за дополнител-
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на финансиска поддршка во висина од 15% на директните плаќања по површина, грло добиток или единица
производ.
Помошта од став 1 на овој дел се доделува согласно
член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.
XII
Средствата од табелата од дел II мерка 213 „ Помош за зачувување на руралните предели и нивните
традиционални карактеристики “ на оваа програма согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален
развој и се доделува за надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на
традиционалното овчарство и тоа:.
- во висина од 80% од трошоците за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени
места со надморска висина поголема од 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри, и
- во висина од 40% од трошоци за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени
места со надморска висина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри.
Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од
11.363.887денари се наменети за спроведувањето на
постапки за мерка 2.1. „Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната
средина“ од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2012 година.
Помошта од став 1 на овој дел се исплаќа за најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) при што за 10 вработени лица се исплаќа
80% за помошта од став 4 алинеја 1 на овој дел односно 40% за помошта од став 4 алинеја 2 на овој дел, а за
вработените лица над 10 помошта се намалува за 50%.
За помошта од став 1 на овој дел, бројот на вработени лица за кои се пресметува поддршката е во следниов сооднос:
- за одгледување на овци во сооднос 1 вработено
лице на 150 овци,
- за одгледување на кози во сооднос 1 вработено
лице на 50 кози, и
- за одгледување на говеда во сооднос 1 вработено
лице на 80 говеда.
Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршката треба да е ист најмалку една година од годината
за која е исплатена поддршката.
XIII
Средствата од табелата од дел II мерка 214 „Помош
за зачувување на генетската разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“
се спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за:
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и чување и
обезбедување на задолжителни генетски резерви на
автохтоните земјоделски растенија, и
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток.
Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел во износ
од 3.000.000 денари се наменети за финансирање на
активности за инвентаризација на автохтони сорти на
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земјоделски растенија и оперативните мерки и активности за ревитализација на ген банките со во Скопје,
Струмица и Прилеп.
Средствата од став 1 алинеја 2 на овој дел во износ
од 7.000.000 денари се наменета за финансирање на годишни активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017
година.
Средствата од став 1 на овој дел ги спроведува Министерството за исплата на субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал и здравје и заштита на растенијата.
XIV
Средствата од табелата од дел II мерка 215 „Органско производство“ од оваа програма се доделуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален
развој.
XV
Средствата од табелата од дел II мерка 321 „Развој
на јавна инфраструктура во рурални средини“, од оваа
програма се доделуваат како неповратната финансиска
поддршка за инвестиции за следниве намени:
- инвестиции во локална патна инфраструктура
(вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или
повеќе села во должина до 5 км,
- инвестиции во локална патна инфраструктура
(вклучително и мостови) за поврзување на села со регионален пат или со населено место – град во должина
до 7 км,
- инвестиции во обезбедување на телекомуникациска инфраструктура во населени места – села со број на
жители до 500 согласно последниот попис на население и домаќинства во Република Македонија.
- инвестиции во водоснабдителни и канализациони
системи во населени места – села до 1.500 жители согласно последниот попис на население и домаќинства
во Република Македонија, и
- инвестиции во објекти и опрема за организирање
на продажба на земјоделски производи во рурални средини,
- инвестиции во објекти и опрема за организирање
на продажба на жив добиток во рурални средини и за
усогласување на постоечките пазари за жив добиток
согласно законите од областа на ветерина, и
- инвестиции во објекти и опрема за детски, младински и/или пензионерски културни центри или клубови во населени места – села.
Дел од средствата од став 2 на овој дел во износ од
72.500.000 денари се наменети за спроведувањето на
постапки за реализација на мерката 3.1. „ Подобрување
на квалитетот на живот во рурални средини од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2012 година.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се
единиците на локалната самуправа – рурално подрачје
и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.
Висината на поддршката за прифатливите трошоци
по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Неповратната финансиска поддршка од став 1 од
овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 3 на овој
дел.
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Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој дел се исплаќа на корисниците кои претходно го
исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се
однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и
даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој дел по барање на корисникот може да се додели во
вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста
на одобрените прифатливи трошоци или на две рати
или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.
XVI
Средствата од табелата од дел II мерка 322 „Обнова
и развој на селата“ од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции
за следниве намени:
- изработка на урбанистички планови за населени
места – села,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на
селски улици (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км, и
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на
плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се
единиците на локалната самуправа – рурално подрачје
и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.
Висината на поддршката за прифатливите трошоци
по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Неповратната финансиска поддршка од став 1 од
овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 2 на овој
дел.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој дел се исплаќа на корисниците кои претходно го
исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се
однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и
даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој дел по барање на корисникот може да се додели во
вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста
на одобрените прифатливи трошоци или на две рати
или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.
XVII
Средствата од табелата од дел II мерка 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности
во руралните подрачја“ од оваа програма, се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следниве намени:
- инвестиции во локална патна инфраструктура
(вклучително и мостови) за поврзување на населени
места - села со локалитет од значење за начинот на живот и работа на селската популација во должина до 2
км,
- означување на културни и природни знаменитости
во рурални средини,
- одбележување и унапредување на планинарски и
велосипедски патеки, и
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- уредување на излетнички места во рурални средини (вклучително и нивно поврзување со електрична
енергија, водоснабдување, канализација).
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се
единиците на локалната самуправа – рурално подрачје
и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.
Корисник на средствата од став 1 алинеја 2, 3 и 4
од овој дел може да биде и Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија во
вкупен износ за превземени и реализирани прифатливи
трошоци до 25.000.000 денари.
Висината на поддршката за прифатливите трошоци
по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Неповратната финансиска поддршка од став 1 од
овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 2 и 3на
овој дел.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој дел се исплаќа на корисниците кои претходно го
исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се
однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и
даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој дел по барање на корисникот може да се додели во
вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста
на одобрените прифатливи трошоци или на две рати
или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.
XVIII
Средствата од табелата од дел II за мерката 411
„Поддршка за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој
на рурални средини“ од оваа програма ќе се доделат за
услуги за прибирање на податоци, студии и анализи за
изработка на стратегии за локален рурален развој.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се
единиците на локалната самуправа со седиште во рурална средина.
Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во
висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите
трошоци за услуги за прибирање на податоци, студии и
анализи за изработка на стратегии за локален рурален
развој.
XIX
Средствата од табелата од дел II за мерката 413 „
Реализација на стратегии за локален развој на рурални
средини (подготвени од ЛАГ/или од локалната самоуправа) “ од оваа програма ќе се доделат за поддршка за
спроведување на активности од стратегиите за локален
рурален развој.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се
единиците на локалната самуправа со седиште во рурална средина.
Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во
висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите
трошоци за поддршка за спроведување на активности
од стратегиите за локален рурален развој.
XX
Средствата од табелата од дел III точка 1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ се
спроведуваат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.
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Дел од средствата од табелата од дел III потточка
1.1. „Организирање и спроведување на програми за
обука кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот развој “ во износ од 3.000.000 денари се наменети
за исплата на обврски кои произлегуваат од склучени
договори за јавна набавка за едукативни и информативни кампањи за земјоделците согласно мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој, подмерка
2.3. „ Организирање и спроведување на обуки на потенцијалните корисници за користење на средствата од
оваа програма“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Дел од средствата од табелата од табелата од дел III
потточка 1.4 „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“, во износ од 16.800.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Помош за обезбедување техничка поддршка во
земјоделството, подмерка 1.2. „ Помош за маркетинг на
земјоделски производи и преработени земјоделски производи“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година.
Дел од средствата од табелата од дел III потточка
1.6. „Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи
од областа на земјоделството и руралниот развој“ во
износ од 1.630.000 денари се наменети за исплата на
обврски кои произлегуваат од склучени договори за
јавна набавка за изработка на геодетски елаборати согласно мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка 2.9. „Трошоци за изработка на
геодетски елаборати“ од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Дел од средствата од табелата од дел III потточка
1.8. „Други трошоци и инвестициони вложувања за
воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“
во износ од 3.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски кои произлегуваат од
склучени договори за јавна набавка на кои произлегуваат од мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка2.8. „Трошоци за спроведување
на едукативни и информативни кампањи за земјоделците“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Средствата од табелата од дел III точка 2. „Помош
за плодоуживатели“ ќе се спроведат согласно член 106а од Законот за земјоделство и рурален развој и ќе се
исплатат во висина на помошта по корисник утврдена
во договорите за доделување на земјоделско земјиште
во државна сопственост на плодоуживање склучени во
2012 година и во 2013 година.
XXI
Средствата од оваа програма ги спроведува Агенцијата по пат на отворени јавни повици за прибирање
на барања за користење на поддршката и барања за
исплата на средства по мерките за рурален развој од
дел II на оваа програма, доколку поинаку не е уредено
со оваа програма.
Роковите за објавување на јавните повици за поднесување на барања за користење на поддршката од оваа
програма по поединечни мерки од оваа програма се
следни:
- за мерките од дел IV, V, VI, VII, VIII, IX и XIV на
оваа програма не подоцна од 20 дена од денот на објавување на оваа Програма
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- за мерките од дел XI став 1 алинеја 1 и дел XIII
согласно уредбата од член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Рокот за објавување на јавните повици за поднесување на барања за исплата на поддршката од оваа програма по мерките од дел X и дел XI став 1 алинеја 2 на
оваа програма е 1 ноември 2013.
Еден корисник поднесува посебно барање за секоја
мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе
најмногу две барања за користење на поддршката по
различни мерки од оваа програма.
Исплатата на средствата од оваа програма ја врши
Агенцијата.
За реализација на оваа програма се грижи Министерството.
Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на
средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.
XXII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-214/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
__________

217.
Врз основа на член 57став 1 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011,
53/2011 и 123/2012) и член 9 став 2 од Законот за такса
за привремен престој („Службен весник на Република
Македонија” бр.19/1996, 26/2002, 51/2003, 88/2008 и
17/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2013 ГОДИНА
I
Со оваа програма ќе се реализираат активности за
развој на туризмот во Република Македонија за 2013
година.
Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.
167/2012), раздел 10001 – Министерство за економија,
во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република
Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 –
субвенции и трансфери, планирани се во Буџетот на
Република Македонија за 2013 година финансиски
средства во износ од 4.704.000, 00 денари.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за следните активности:
1. Обезбедување на туристички податоци за 2012 и
проекција на идни показатели (Туристичка сателитска
сметка), со помош на Светската Туристичка Организација.
Со системска анализа и собирање на разни податоци, анкети, прашалници и интервјуа за време на целата
сезона кога низ државата гравитираат туристи, ќе се
изработи статистички систем на правилно следење на
податоците од туризмот кои се од голема важност за
туристичкиот сектор заради добивање на јасна слика и
информации за потребите, можностите, позтивните и
негативните интереси на туристите кои ја посетуваат
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Република Македонија. Активноста ќе биде во соработка со Народна банка на Македонија, Министерството
за внатрешни работи и Државниот завод за статистика.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од м. јануари до м. февруари 2013 година.
200.000,00 денари
2. Измени и дополнувања на законска регулатива
за секторот туризам и угостителство.
Изменување и дополнување на законската регултива од областа на туризмот и угостителството, со ангажирање на локални консултанти кои ќе помогнат во ревидирањето на законската регулатива како и во подзаконските акти за минимално технички услови за угостителските објекти и системот на категоризација на
угостителските објекти. Оваа активност ќе се реализира тековно во цела 2013 година.
150.000,00 денари
3. Функционирање на центар за обука со едукација
и тренинзи во туризмот и угостителството за платформата „доживотно учење“
Туризмот и угостителството се услужни дејности
каде влијанието на човечките ресурси се од големо значење. Постојаното усовршување, едукација како обука
на човечките ресурси во овие два сектори е од големо
значење. Со функционирањето на еден ваков центар ќе
се овозможи да се едуцираат нови кадри, доусовршуваат постојните, како и да се обучуваат сите заинтересира страни учесници во областа на туризмот и угостителството. Оваа активност Министерството за економија ќе ја реализира во тесна соработка со туристичкото стопанство во период од м. март до м. октомври
2013 година.
900.000,00 денари
4. Проект за одбележување (сигнализација ) на туристичките места
Во рамките на подобрување на квалитетот на туристичката сигнализација на позначајни туристички, културни, историски и природни места во Република Македонија, Министерството за економија во соработка
со Министерството за внатрешни работи и Министерството за транспорт и врски, ќе се организира изработка
и одбележување со препознатливи браон табли и ознаки неколку позначајни туристички места во државата.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од м.
април до м. јули 2013 година.
400.000,00 денари
5. Печатење на промотивни материјали од областа
на туризмот
Печатење на постоечкиот промотивен материјал во
Министерството за економија ќе ги опфати следниве
потреби :
-Изработка (печатење) на промотивни туристички
брошури по разни туристички сегменти на повеќе
странски јазици, флаери, постери, кеси, папки и др промотивен материјал.
- Печатење на „Туристички водич на Република
Македонија “ на англиски и германски јазик.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од м.
мај до м. јуни 2013 година.
200.000,00 денари

6. Меѓународна и билатерална соработка во туризмот
Зголемена и интензивирана соработка во доменот
на меѓународната комуникација со големите и значајни
туристички организации и институции кои придонесуваат за развој на туризмот како Светската туристичка
организација, Европската патничка комисија, Централно европската иницијатива и др., учество на саеми, како и билатералните соработки во областа на туризмот
(потпишување на договори, регионални конференции,
средби и др.), како и плаќање на членарината за Светската Туристичка Организација. Оваа активност ќе се
реализира тековно во цела 2013 година.
2.054.000,00 денари
7. Субвенции за разни туристички манифестации и
форуми и субвенционирање на Националните ресторани-меани
Со оваа активност ќе се субвенционираат разни локални туристички манифестации и бизнис форуми кои
се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за
кои немаат доволно сопствени финансиски средства и
бараат подршка или субвенционирање од владините
институции, а се интересни за развојот на туризмот.
Исто така за прва пат ќе се субвенционира и категоријата на Национален ресторан согласно критериумите за
исполнување и добивање на ознаката за овој вид на ресторан. Оваа активност ќе се реализира во периодот од
м. мај до м. јуни 2013 година.
800.000,00 денари
ВКУПНО

4.704.000,00 денари

III
Активностите по точките 2, 3, 4 и 5 утврдени од
дел II на оваа програма Министерството за економија
ќе ги реализира по пат на објава на јавна набавка.
Активностите по точките 1 и 6 утврдени од дел II
на оваа програма Министерството за економија ќе ги
реализира со директна уплата на членарината.
Активностите по точката 7 утврдена од дел II на
оваа програма Министерството за економија ќе ги реализира по пат на објава на јавен повик.
IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за економија.
V
Министерството за економија, заклучно со
31.2.2014 година до Владата на Република Македонија
ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени
постигнатите резултати и финансиски показатели како
и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности.
VI
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9824/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески,с.р.
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218.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/12), член 7
став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија” бр.49/10,
53/11 и 126/12), член 51 од Законот за тутун и тутунски
производи („Службен весник на Република Македонија”
бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), член 12 од Закон за
вино („Службен весник на Република Македонија”
бр.50/10, 53/11 и 6/12) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08 и
116/10), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 9.1.2013 година, донесе
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III
Средствата од дел I мерка 2 на оваа програма наменети за директни плаќања за сточарското производство
во износ од 2.205.600.000,00 денари ќе се користат според следните подмерки:

ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година во вкупен износ од 6.885.500.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.167/12) раздел 14004 програма 2
потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:
IV
Средствата од дел I мерка 3 на оваа програма во износ од 35.000.000,00 денари за помош за премии за
осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа за осигурано
примарно земјоделско производство во 2013 година
според дефинирани земјоделски култури со следните
максимални површини по корисник:
а) до 10 ха за лозови и овошни насади;
б) до 2 ха за градинарски култури;
в) до 2 ха за тутун;
г) до 20 ха за житни култури и
д) до 100 пчелни семејства.
II
Средствата од дел I мерка 1 на оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство
во износ од 3.564.900.000,00 денари ќе се користат според следните подмерки:

V
Средствата од дел I мерка 4 на оваа програма во износ од 5.000.000,00 денари ќе се користат за анализа на
физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски
или педолошки анализи во 2013 година, и тоа 70% од
трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од
9.000,00 денари по земјоделско стопанство.
VI
Средствата од дел I мерка 5 на оваа програма во износ од 150.000.000,00 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и
рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.
VII
Средствата од дел I мерка 6 на оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари за помош во сточарскиот
сектор за покривање на административни трошоци за
воспоставување и одржување на матично книговодство
и трошоци за испитувања извршени за утврдување на
генетскиот квалитет или приносот во сточарството,
согласно член 103 став 2 алинеја 1 и алинеја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Средствата ќе се реализираат со јавна набавка согласно член 59 од Законот за сточарство.
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VIII
Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во износ од 15.000.000,00 денари ќе се користат од страна на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
за покривање на материјални трошоци за спроведување
на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали и огласи потребни за
спроведување на Програмата, услуги за печатење и достава на известувања до барателите, набавка на гориво
и патни трошоци за вршење на контролите на терен како и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги за изработка, прилагодување и одржување на софтверски решенија за спроведување на Програмата, услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија
на Програмата, услуги за обезбедување на сателитски
снимки наменети за контролите на терен, набавка на
информатичка и техничка опрема наменета за спроведување на програмата вклучително и опрема потребна
за спроведување на контролите на терен.
IX
Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во износ од 900.000.000,00 денари ќе се користат за исплата
на финансиски средства за пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од
претходните години.
X
Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1,
2, 3, 4 и 5 на оваа програма се земјоделски стопанства
кои ги имаат намирено сите финансиски обврски кон
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои произлегуваат од: склучени договори
за користење државно земјоделско земјиште и склучени договори за набавка на механизација, намирено сите
финансиски обврски кон Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта кои произлегуваат од склучени
договори за користење на државни пасишта и намрено
сите финансиски обврски за воден надомест врз основа
на евиденцијата која се води во водостопанските претпријатија вклучително и евиденцијата на должници од
регистрирани водни заедници на територијата на водостопанските претпријатија а која е доставена до Управата за водостопанство од страна на водостопанските
претпријатија најдоцна до 30.04.2013 година.
Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2
на оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат
подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат и
од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.
XI
Крајниот рок за поднесување на барања за мерката
3 на оваа програма е 31.8.2013 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за мерките
4 и 5 на оваа програма е 31.5.2013 година.
XII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-10106/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА
И ВЕТЕРИНАРСТВО
219.
Врз основа на член 83 став (4) и став (5) од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ БАРАЊА ПО ОДНОС НА
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА И ОСНОВНИТЕ
ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, ПРОГРАМА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ПРАВНИТЕ
И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КОИ СПРОВЕДУВААТ
ОБУКИ ЗА ОСНОВНИТЕ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА ХИГИЕНСКА ПРАКСА,
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА И ИЗДАВАЊЕТО ПОТВРДИ ЗА СТЕКНАТИ ОСНОВНИ
ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
I. Општи одредби
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишуваат поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните
знаења за безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките
лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за
безбедност на храната, во согласност со правилата за
добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, начинот на проверката на знаењата и издавањето
потврди за стекнати основни знаења за безбедност на
храната.
II. Стручна подготовка, Програма за стекнување на
основни знаења за безбедност на храна и начин на
спроведување на обука
Член 2
Стручна подготовка
(1) Операторот со храна треба да обезбеди соодветна стручна подготовка и основни знаења за безбедност
на храната, на лицата вработени во бизнисот со храна
преку обука организирана од страна на овластени правни лица.
(2) Исклучок од став (1) на овој член се лица со:
а) завршено високо образование, и тоа:
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- Факултет за медицина;
- Факултет за ветеринарна медицина;
- Технолошко-металуршки – технологија на храна;
- Природно-математички факултет – биологија или
хемија и
- Земјоделски науки и храна.
б) завршено средно образование, и тоа:
- средно ветеринарно училиште;
- средно медицинско училиште;
- средно стручно образование-прехранбен смер и
- средно угостителско училиште.
Член 3
Програма за стекнување на основни знаења
(1) Стручната подготовка на лицата вработени во
бизнисот со храна се спроведува согласно Програмата
за стекнување на основни знаења за безбедност на храната (во натамошниот текст: Програма).
(2) Програмата од став (1) е дадена во Прилог 1 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 4
Начин за спроведување на обука
(1) Овластените правни лица од член 6 на овој правилник спроведуваат обука за основни знаења за безбедност на храната, правила за добра хигиенска пракса
и заштита на животната средина (во понатамошниот
текст: обука) согласно Програмата од член 3 на овој
правилник која може да биде различнa по содржина, во
зависност од областа и работното место на кандидатот.
(2) Обуката ќе се спроведува преку тематска настава од вкупно 15 школски часа настава која ги содржи
областите наведени во Програмата.
(3) Обуката се изведува преку настава согласно темите дадени во Програмата.
(4) Со обуката треба да бидат опфатени и практични примери а по можност дел од обуката се изведува со
посета на објекти за производство, складирање и дистибуција на храна.
(5) По завршувањето на обуката се врши проверка
на стекнатите знаења, за самостојно вршење на работите, за кои се обучувал за време на обуката.
(6) Проверката на оспособеноста се врши преку испит кој кандидатите го полагаат пред комисијата од
член 7 на овој правилник.
Член 5
Групи на кандидати
(1) Групите на кандидати треба да бидат организирани во зависност од интересот за основните знаења за
безбедност на храната, добрата хигиенска пракса и заштита на животната средина, согласно со специфичните работни места на кандидатите.

(2) Групата треба да биде составена од најмногу 20
кандидати за обука.
Член 6
Услови за правни лица за спроведување на обука
(1) Правните лица кои ги спроведуваат обуките од
член 4 на овој правилник може да бидат:
- акредитирана научно-образовна институција од
областа на медицински и биотехнички науки;
- јавна здравствена установа од превентивната
здравствена заштита или
- регистрирана консултантска куќа.
(2) Правните лица од став (1) на овој член треба да
имаат предавачи во работен однос во институцијата
или ангажирани надворешни консултанти за одредена
област и соодветните теми на обуката за кои имаат соодветно образование, искуство и знаење и се:
- доктори на медицина;
- специјалисти од превентивна медицина;
- доктори по ветеринарна медицина и
- технолози-прехранбен смер.
(3) Предавачите се определуваат согласно составот
на групата кандидати во зависност од областа и работното место на кандидатите кои се пријавуваат за обука.
(4) За една група кандидати треба да бидат ангажирани најмалку тројца предавачи од различни области.
(5) Доколку теоретскиот дел на обуката се спроведува во просториите на овластеното правно лице, истите треба да поседуваат училница која исполнува стандарди за вршење на настава со соодветна опрема за настава. Просторијата која се користи за училница треба
да е доволно голема за да обезбеди непречено следење
на наставата од страна на најмногу 20 кандидати.
Член 7
Комисија за полагање на испит
(1) Полагањето на испит за утврдување на оспособеноста на кандидатите се врши пред Комисија за полагање на испит (во натамошниот текст: Комисијата).
(2) Комисијата е составена од претседател и двајца
членови и нивни заменици, истите се од редот на овластеното правно лице кое ја спроведува обуката од кои
претседателот и неговиот заменик не треба да бидат од
редот на предавачи кои ја држале наставата.
Член 8
Полагање на испит
(1) Испитот за стекнати знаења се спроведува по завршувањето на обуката.
(2) Со работата на Комисијата раководи претседателот на Комисијата. Во случај на негова спреченост или
отсуство, со работата на Комисијата раководи неговиот
заменик.

Стр. 46 - Бр. 5

10 јануари 2013

(3) Комисијата, се грижи за правилно, непристрасно
и објективно спроведување на испитот.
(4) На почетокот на спроведувањето на испитот,
Комисијата го утврдува бројот на присутните кандидати и нивниот идентитет (врз основа на документ за
лична идентификација).
(5) Испитот се полага во просториите каде се спроведувала наставата. Комисијата, на секој од кандидатите, му врачува тест за полагање на испит кој се состои
од прашања со повеќе одговори од кои се заокружува
само точниот одговор. После одговарањето на тестот,
Комисијата ги собира тестовите.
(6) Времетраењето за полагање на испитот изнесува
60 минути.
(7) За време на полагањето на испитот не е дозволено договарање меѓу кандидатите, ниту напуштање на
просторијата во која се изведува полагањето.
(8) Доколку Комисијата констатира едно од наведените дејствија од ставот (7) на овој член, може да го отстрани кандидатот од полагањето на испитот. Во тој
случај се смета дека кандидатот не го положил испитот.
(9) Ако кандидатот заради болест или друга објективна причина, е спречен да го полага испитот во закажаниот термин, истиот може да го полага со следната група на кандидати.
(10) Кандидатот што посетувал настава, а не го положил испитот може да го полага испитот на закажан
термин од страна на Комисијата без обврска повторно
да посетува настава.
Член 9
Оценување
(1) Доколку кандидатот, кој е уредно известен, не
се појави на испитот или се откаже во текот на полагање на испитот, се смета дека не го положил истиот.
(2) Испитот се смета за положен, доколку кандидатот одговорил на минимум 60% од максималниот број
на прашања.
(3) Успехот на кандидатот Комисијата го утврдува
описно, со оценката „положил" или „не положил".
Член 10
Записник за полагањето
(1) За спроведениот испит, Комисијата изготвува
записник и во рок од три дена го известува кандидатот
за резултатите од полагањето.
(2) Записникот од став (1) содржи: состав на Комисијата, датум на полагање на испитот и резултати од
испитот.

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и
членовите на Комисијата.
Член 11
Потврда за стекнати основни знаења
(1) На кандидатот кој успешно го положил испитот,
овластеното правното лице му издава Потврда за стекнати основни знаења за безбедност на храната.
(2) Потврдата од став (1) на овој член се издава на
образец во А4 формат и содржи:
- лого на овластеното на правното лице;
- архивски број, датум и место на издавање, основ
за издавање;
- во средишниот дел називот на потврдата;
- име и презиме на кандидатот;
- ЕМБГ на кандидатот;
- датум на полагање на испитот;
- резултат од испитот;
- потпис на одговорно лице во овластеното правното лице;
- потпис на претседателот на Комисијата и
- место за печат.
(3) Образецот на потврдата од став (2) е даден во
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
III. Завршни одредби
Член 12
Престанок на важење
Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот на проверка
на знаењата и издавањето на потврди за стекнати основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 118/05) и Програмата за стекнување на
основни знаења за хигиена на храната и заштита на
животната средина („Службен Весник на Република
Македонија“ бр.119/05).
Член 13
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен Весник на Република Македонија“.
Бр. 02-5161/3
25 декември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5),
член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член
87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93
став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07,
24/11, 136/11 и 123/12 ), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД
КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА
СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА
ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ
НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло („Службен весник
на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10,
27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 185/11,
33/12, 45/12, 65/12, 86/12 и 127/12), во Прилогот VI Дел
2, Листа на трети земји од кои се врши увоз на копитари, се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог
и е составен дел на овој правилник.
Во Дел 6А, Регионализираните територии на земји
се заменуваат со нови Регионализирани територии на
земји кои се дадени во Прилог и се составен дел на
овој правилник.
Во Дел 6Б, Листата на трети земји од кои се врши
увоз на производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева се заменува со нова Листа која е
дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Во Дел 8А, Листата на трети земји од кои се врши
увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени
бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе се заменува со нова Листа
која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Во Дел 8Б, Листата на трети земји од кои се врши
увоз на производи од риба за исхрана на луѓе (освен
живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни
мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
за исхрана на луѓе опфатени во Прилог VI Дел 8Б од
овој правилник) се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
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Во Дел 8В, Листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои се врши увоз на аквакултура
кои се наменети за одгледување, рибарници и отворени
објекти за украсни риби, украсни риби кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во Прилог 14 од овој Правилник, и наменети за затворени објекти за украсни риби се заменува со нова Листа која е
дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Во Дел 10, Листата на трети земји од кои се врши
увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња,
назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо,
механички одвоено месо, јајца и производи од јајца се
заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2
Во Прилогот VII Дел 4, по образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за свежо месо, не вклучувајќи мелено месо, од домашни копитари ‘EQU’, се додава нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат
за свежо месо, не вклучувајќи мелено месо, од домашни копитари по потекло од Канaда за увоз во Република Македонија ‘EQU-CA’, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Во Прилогот VII Дел 9.1, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за аквакултура за одгледување, насадување, рибници и отворени украсни објекти
се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е
составен дел на овој правилник.
Во Прилогот VII Дел 9.2, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Во Прилогот VII Дел 9.3, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од риба наменети за исхрана на луѓе, за увоз во Република Македонија се заменува со нов образец кој е даден во Прилог
и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прилогот XIV се заменува со нов Прилог XIV кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Oбрасците на ветеринарно-здравствени сертификати од член 2 ставови 2, 3 и 4 од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат од 1 април 2013 година.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-27/21
25 декември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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221.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11), Министерството за здравство
и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија,
на 10 јануари 2013 година, склучија
А Н ЕК С
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА
ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член1
Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11), по членот 61-а се додава нов член 61-б кој гласи:
„Член 61-б
За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи: општи болници, специјализирани болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец мај 2014 година, и тоа:
А) Подгрупи VII/2-б:
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист
3,876
- асистент
4,028
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - примариус
4,151
- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист
4,200
Б) Подгрупи VIII-а
- доктор на медицински науки
4,457
- доктор на медицински науки - асистент
4,488
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата
на платата за месец февруари 2013 до мај 2014 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:
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Член 2
Заради внесување на податоци за утврдување плата
за работната успешност, директорот на јавната здравствена установа определува најмалку еден администратор во јавната здравствена установа, а доколку јавната
здравствена установа има поголеми организациони
единици, најмалку еден администратор за секоја поголема организациона единица, кој ќе врши внесување на
сите податоци во електронскиот систем за евиденција
на работната успешност и ќе биде одговорен за точноста и навременото внесување на податоците.
Директорот на јавната здравствена установа е должен
да му овозможи на здравствениот работник - доктор на медицина и стоматологија - специјалист увид во електронскиот систем за евиденција за работната успешност, за податоците кои се однесуваат на тој здравствен работник.
Директорот на јавната здравствена установа е должен на барање на здравствениот работник - доктор на
медицина и стоматологија - специјалист да му овозможи да постигне нормална работна успешност - основна
плата без притоа да се наруши правото на пациентот на
избор на доктор, во спротивно директорот е должен да
му ја исплати основната плата.
Платата на здравствените работници - доктори на
медицина и стоматологија - специјалисти ќе се пресметува врз основа на работната успешност на секој здравствен работник - доктор на медицина и стоматологија специјалист утврдена согласно закон и Колективниот
договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11) на тој начин што просечната работна успешност за периодот од
претходните три месеци претставува основ за утврдување на висината на платата за тековниот месец.
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Доколку во групата на здравствени работници - доктори на медицина и стоматологија - специјалисти за
кои се пресметува платата има двајца работници, тогаш ќе се смета дека има нормален учинок 1 доколку
коефициентот на успешност на работникот е од 0,94 до
1,05, а доколку има тројца или повеќе работници ќе се
смета дека има нормален учинок 1 доколку коефициентот на успешност на работникот е од 0,96 до 1,02.
Здравствените услуги дадени од страна на здравствените работници - доктори на медицина и стоматологија - специјалисти за време на дежурство или за
време работа во урегентни служби, ќе се евидентираат
во системот на плаќање по успешност со коефициент 1.
Министерството за здравство во соработка со Лекарската комора на Македонија, стручни здруженија односно
стручни тимови, може да утврди индикатори за квалитет
на здравствените услуги на ниво на јавна здравствена
установа или на ниво на Република Македонија.
Бодовникот на услугите ќе се подготви во јавната
здравствена установа и ќе важи само доколку Министерството за здравство даде писмена согласност на истиот.
При изготвувањето на бодовниците, јавните здравствени установи може да користат позитивни странски
искуства од државите членки на ОЕЦД, а особено при
утврдувањето на тежинските коефициенти на здравствените услуги при што особено ќе се води сметка потешките интервенции да носат поголем број на бодови.
Тежината на интервенциите се утврдува особено како
резултат на времето потребно за извршување на здравствената услуга, можноста од лекарска грешка, сложеноста и фактот дека здравствената услуга се извршува само во една или неколку здравствени установи.
Член 3
Системот на пресметка на плата и исплатата на плата по успешност предвидена со овој анекс ќе се применува од јануари 2013 година.
Член 4
Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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