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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
196.
Врз основа на член 11 став (2) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 27/14, 42/14,
178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16 и
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА
ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност со подавка преку
нотар да се понуди идеален дел 3.789/17335 од недвижни ствари згради - деловни простории, сопственост на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија, кои се наоѓаат на улица „Маршал Тито“
бб во Тетово, КП бр.3039, КО Тетово - 1, запишани во
Имотен лист бр. 102979 и тоа:
- зграда 1, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 5412 м2,
- зграда 2, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 2376 м2,
- зграда 3, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 1176 м2,
- зграда 4, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 880 м2,
- зграда 5, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 890 м2,
- зграда 6, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 774 м2,
- зграда 7, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 794 м2,
- зграда 9, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 548 м2,
- зграда 9, кат К, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 465 м2,
- зграда 10, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 606 м2,
- зграда 11, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 437 м2,
- зграда 12, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 423 м2,
- зграда 13, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 330 м2,
- зграда 14, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 275 м2,
- зграда 15, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 242 м2,
- зграда 16, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 256 м2,
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- зграда 17, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 222 м2,
- зграда 18, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 168 м2,
- зграда 19, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 134 м2,
- зграда 20, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 123 м2,
- зграда 21, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 129 м2,
- зграда 22, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 102 м2,
- зграда 23, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 83 м2,
- зграда 24, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 66 м2,
- зграда 25, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 71 м2,
- зграда 26, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 320 м2 и
- зграда 27, кат ПР, влез 1 број 1, намена Г 4-7, површина 33 м2,
на сосопствениците: Агенција за вработување на
Република Македонија, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Министерство за финансии Управа за јавни приходи, ЈЗУ Општа болница Борка
Талески - Прилеп, Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ Скопје и ДГТУ Јелак Градба ДООЕЛ увоз - извоз Тетово, по цена определена со процената на овластен
проценител бр. СВ 5 133/18-3 од 25.12.2018 година
од Бирото за судски вештачења, соодветно на идеалниот дел на Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија, што претставува
40.166.147, 00 денари.
Член 2
Оваа одлука ќе ја спроведе Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-116/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

197.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
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ОДЛУКА

под исти услови под кои е доделена концесијата со Дого-

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА

ворот за концесија за вода за изградба на мали хидроелек-

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ

трични централи за производство на електрична енергија

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА

со бр. 12-7348/4 од 16.7.2009 година.

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА РСБ
Член 3

СОЛУТИОНС ДОО КАРБИНЦИ

Како почеток на користење на пренесената конце1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението

сија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на пот-

за давање на одобрение за одгледување на канабис за

пишување на Договорот за пренос на Договорот за

медицински цели на Друштво за производство и трго-

концесија.

вија РСБ СОЛУТИОНС ДОО Карбинци со број 19-15/2
од 8.1.2019 година.

Член 4

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

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Бр. 45-169/1

Заменик на претседателот

15 јануари 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

198.
Бр. 44-10617/1

Заменик на претседателот

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на

25 декември 2018 година

на Владата на Република

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15

Скопје

Македонија,

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за конце-

д-р Бујар Османи, с.р.

и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
СО БР.12-7348/4 ОД 16.7.2009 ГОДИНА

__________
199.
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

Член 1
Се дава согласност за пренос на Договорот за

ОДЛУКА

концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

централи за производство на електрична енергија со

ЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНА ПО-

бр. 12-7348/4 од 16.7.2009 година на локацијата Бањан-

ЗАЈМИЦА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛ-

ска река со реф.бр.115, од Друштвото ЕМК ДООЕЛ

ЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Мали хидроелектрани.
Член 2

Член 1

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на

Во Одлуката за издавање на краткорочна позајмица

Друштвото за производство на електрична енергија ХИД-

на нафтени деривати од задолжителните резерви на

РОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с.Батинци Студеничани, до рок и

нафта и нафтени деривати на Град Скопје („Службен

24 јануари 2019

Бр. 16 - Стр. 5

весник на Република Македонија“ бр.33/18), во членот
3, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „а најдоцна до 31 март
2019 година.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10986/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

200.
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15,
23/16 и 83/18) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работата на Советот за унапредување и
надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019
година, со број 01-387/7 од 28.12.2018 година, донесен
од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на
Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11410/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

201.
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија
("Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15,
23/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година бр.
01-388/8 од 28.12.2018 година, донесен од Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11411/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

202.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му престанува користењето на движните ствари,
и тоа:
- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3
7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: осум парчиња;
- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, количина: осум парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: четири парчиња;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP
M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Казнено - поправен дом Штип.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкции
склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Казнено - поправен дом Штип со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11461/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
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203.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му престанува користењето на движните ствари,
и тоа:
- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3
7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: осум парчиња;
- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, количина: осум парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: четири парчиња и
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP
M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа Затвор Гевгелија.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкции
склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11463/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

204.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му
престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3
7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: четири
парчиња;
- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, количина: четири парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), количина: шест парчиња;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP
M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче;
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Тетово.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкции
склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11469/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

205.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ВОСПИТНОПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и
тоа:

24 јануари 2019

Бр. 16 - Стр. 7

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3
7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: шест парчиња;
- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, количина: шест парчиња;
- принтер HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), количина:едно парче;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP
M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Воспитнопоправната установа Воспитно-поправен дом Тетово.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Воспитнопоправна установа Воспитно-поправен дом Тетово, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11472/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

206.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и
тоа:
- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3
7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: три парчиња;
- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, количина: три парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: две парчиња;

- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP
M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом од отворен вид
Струга.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено поправната установа Казнено - поправен дом од отворен вид Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11473/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

207.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и
тоа:
- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3
7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: четири
парчиња;
- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, количина: четири парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), количина: четири парчиња;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP
M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со Отворено одделение
во Крива Паланка.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11477/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

208.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“, бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ
ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНА

209.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
СЕЛО РОБОВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е - ИНФРАСТРУКТУРА КО
РОБОВО, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Робово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и
рекреација, Е-инфраструктура КО Робово, Општина
Пехчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 10186 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за реализација на Стратешкиот план на
Агенцијата за катастар на недвижности за 2019 година,
бр.1415-51554/1 од 24.12.2018 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.
Член 2
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11546/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11610/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
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210.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15,
7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГИСТРАЛЕН
ГАСОВОД ЛОТ 2 ДЕЛНИЦА КАВАДАРЦИ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Проект за инфраструктура за изградба на магистрален гасовод Лот 2 делница Кавадарци-Битола.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 318339 м2 ги има
следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11628/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________
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211.
Врз основа на член 44став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАРНА НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:
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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 трауматологија,
ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-11128/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

212.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/98,
43/14 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
ЗА 2019 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план
за 2019 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, бр.02-226/4 од 13.12.2018 година усвоен од Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, на седницата
оддржана на 13.12.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11138/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

213.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и
83/18) Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Oваа програма е наменета за промоција и поддршка
на туризмот на Република Македонија за 2019 година.

Потребните средства за реализација на Програмата
се предвидени во Буџетот на Република Македонија за
2019 година и изнесуваат 162.132.000,00 денари од кои
119.418.000,00 на сметка 637, 40.500.000,00 денари на
сметка 631 и 2.214.000,00 денари на сметка 787 и истите се планирани во Буџетот на раздел 10003 - Агенција
за промоција и поддршка на туризмот категорија 42 стоки и услуги, 46 - субвенции и трансфери и 48 - капитални расходи.
Член 2
Средствата од член 1 став 2 на оваа програма се наменуваат за промотивни активности, маркетинг и меѓународна соработка и активности за поддршка на туризмот и тоа:
а) За промотивни активности, маркетинг и меѓународна соработка
се наменуваат вкупно 31.500.000,00 денари и тоа за:
1. Учество на меѓународни, регионални и локални
туристички саеми во Утрехт, Истанбул, Брисел, Софија,
Белград, Берлин, Лондон, Загреб, Измир, Варшава, Тирана, Букурешт, Римини, Приштина, Барселона, Сингапур, Скопје и други, како и учество и организација на
маѓународни, регионални и локални инвестициски и
други семинари, конференции, самити и форуми од областа на туризмот во странство и во Скопје и други градови, согласно потребите и барањата од туристичкото
стопанство и Владата на Република Македонија
се наменуваат 15.000.000,00 денари.
2. Организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонски туризам во
Србија, Бугарија, Полска, Словенија, Хрватска и други,
организирање на информативни патувања во Република Македонија за странски туроператори и новинари
(активности кои тековно произлегуваат од остварени
средби и деловни контакти, барања на промоторите и
амбасадите на Република Македонија), како и организација на презентации и настани во Македонија
се наменуваат 2.000.000,00 денари.
3. Организирање на промотивни кампањи кои ќе се
водат во Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Албанија, Косово, Полска, Босна и Херцеговина, Романија,
Шведска, Италија, Израел, Естонија, Турција, Македонија и други. Промотивните кампањи ќе содржат:
- Аутдор кампањи (билборди, подвижни и неподвижни реклами),
- Реклами во печатени медиуми,
- Електронска промоција,
- Промовирање преку блогери и
- Промовирање преку влогери
се наменуваат 9.500.000,00 денари.
4. Креирање на фото-архива - Обезбедување на фотографии од туристичките потенцијали на Република
Македонија со цел формирање на фото-архива за потребите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот преку јавен конкурс за откуп на фотографии
се наменуваат 600.000,00 денари.
5. Продукција на видео материјал за Македонија како туристичка дестинација и дизајн за нова комплементарна туристичка брошура
се наменуваат 600.000,00 денари.
6. Продукција, дизајн, изработка, печатење и дистрибуција на промотивен материјал (брошури, водичи,
флаери, мапи, бизнис картички и слично)
се наменуваат 1.450.000,00 денари.
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7. Изработка на ситен промотивен материјал (пенкала, чаши, USB, беџови, тефтери и друго) за промотивни туристички цели со цел промоција на Македонија како туристичка дестинација
се наменуваат 1.250.000,00 денари.
8. Хостирање и техничка поддршка на веб страните
на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот
се наменуваат 200.000,00 денари.
9. Надградба на мобилна апликација “Македонски
туристички пасош” во која се подразбира надградба на
онлајн платформа и поставување на офлајн платформа,
поставување на ГПС следење и интеракција со туристите кои патуваат индивидуално
се наменуваат 600.000,00 денари.
10. Изработка на туристички слоган и лого за промоција на Македонија како туристичка дестинација
се наменуваат 300.000,00 денари
б) За активности за поддршка на туризмот се наменуваат вкупно 15.000.000,00 денари и тоа за:
1. Проект „Планински пешачки патеки” - уредување, означување и одбележување нови планински пешачки патеки како и промоција на истите со цел збогатување на туристичката понуда на Република Македонија и развој на активниот туризам и руралните средини.
2. Проект за изработка на „Водич за Виа Егнатиа“,
кој ќе содржи податоци, информации, слики и текст за
овој значаен римски трговски пат, кој проаѓа и низ нашата држава. Водичот ќе биде изработен и испечатен
на македонски, албански, англиски јазик и др.
3. Проект „Означување на локалитетите за спортско
качување на Кадина река и Маврово“, проект кој има
за цел промоција на спортското качување и активниот
туризам во државата, со поставување на ознаки и патокази за полесно пристигнување до локациите, како и
нивно дополнително маркирање.
4. Проект „Уредување на туристички локалитети
(природна реткост) Истевнички Кукуље и Попова
Шапка“, со цел уредување и промоција на овие природни реткости во Република Македонија. Проектот
ги опфаќа следните активности: поставување на летниковци, маси и клупи на овие туристички атракции.
5. Проект „Означување на старите чаршии во Прилеп, Битола, Струга и старото јадро во Охрид“. Со овој
проект ќе се означат со туристички патокази и знаци
старите чаршии и делови од градовите, од туристички
аспект и ќе можат да се прочитаат информации за некои позначајни настани и податоци за одредени објекти во истите.
6. Проект „10 планински врвови“ - Кораб – Голем
Кораб, Шар Планина – Титов Врв, Шар Планина – Љуботен, Стогово – Бабин Срт, Баба – Пелистер, Ниџе –
Кајмакчалан, Јакупица – Солунска Глава, Осогово –
Царев Врв, Плачковица – Лисец, Беласица - Тромеѓа,
проект кој има за цел промоција на авантуристичкиот
туризам на овие најпознати врвови во Република Македонија, и тоа со означување на постоечките пешачки
патеки до нив, поставување на атракции на врвовите на
овие десет планински масиви во државата.
7. Проект „Поставување на насоки за спортско качување за туристичката атракција Бислимска клисура“, со цел
развој на рекреативен спортски туризам, преку уредување
на нови и санација на постоечки тренинг локации за качување на карпа на оваа природна атракција.
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8. „Истражување на пазарот“, правење на анализа и
истражување на пазарот за туристичките потреби на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и туристичкото стопанство, со цел правилно насочување на
севкупната туристичка промоција на државата на одбрани целни пазари.
9. Финансиска поддршка на препознатливи културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки
манифестации на локално организирани туристички
настани избрани преку објавување на јавен повик, а со
цел зголемување и поттикнување на туристичката понуда на Република Македонија.
10. Формирање на авто кампови и нивна промоција
- зголемување на туристичката понуда, развој на автокамперскиот туризам, нивна промоција и привлекување на странски и домашен капитал за формирање на
автокампови.
11. Формирање, развој, оградување и означување на
туристички развојни зони.
12. Јакнење и развој на туристичката понуда на Република Македонија - организирање на информативни работилници и обуки наменети за работниците во туристичката индустрија, во функција на создавање на нови туристички производи и нивна промоција како и подобрување
на сервисните услуги со вклучување на домашни и странски реномирани експерти и туроператори.
13. Аплицирање на европски фондови, фондови од
донаторски организации, национални програми и
друго.
14. Доспеани ненамирени обврски од претходните години, како и ненавремено реализирани проекти кои бараат подолг временски рок на набавка и извршени услуги за
истите како проектите “Развој на спортското качување и
негово ставање во функција на туризмот“ и „Развој на алпинизам и негово ставање во функција на туризмот“.
в) Финансиски средства кои се наменуваат за функционирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (кирии, комунални услуги, поправка и одржување,
материјали и ситен инвентар, опрема и машини, обуки,
купување мебел, правни и сметководствени услуги и др.)
се наменуваат 13.300.000,00 денари.
Член 3
За субвенционирање на странскиот организиран туристички промет се наменети вкупно 59.618.000,00 денари, а остатокот на средствата во висина од
40.500.000,00 денари се обезбедуваат од игри на среќа.
Член 4
Средствата во висина од 2.214.000,00 денари од
сметка 787 се наменуваат за организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонски туризам во странство, организација на презентации и настани во Македонија и др.
Член 5
За начинот и динамиката за реализирањето на оваа
програма ќе се грижи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Член 6
Распределбата на средствата од оваа програма, согласно дефинираните активности и проекти од оваа
програма, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја врши според критериумите за рамномерен
регионален развој.
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Член 7
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за
реализираните активности ќе достави извештај до Владата на Република Македонија како и постигнатите резултати со образложение за евентуални отстапувања од планираните активности заклучно со 31 јуни 2020 година.
Член 8
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-268/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

214.
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И
ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2019 ГОДИНА
I.
Со оваа програма се уредува намената на средствата за конкурентност, иновации и претприемништво во
вкупен износ од 53.180.000,00 (педесет и три милиони
и сто осумдесет илјади) денари и тоа:
- 41.280.000,00 (четириесет и еден милион и двеста
и осумдесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на
Република Македонија за 2019 година, - Потпрограма
ДГ–Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на
мали и средни претпријатија;
- 3.700.000,00 (три милиони и седумсто илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија
за 2019 година, – Потпрограма 11 – Индустриска политика, сметка 637, ставки 425 и 462, наменети за имплементација на мерки од индустриската политика на Република Македонија 2009-2020;
- 7.000.000,00 (седум милиони) денари, обезбедени
од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, –
Потпрограма 11 – Индустриска политика, сметка 637,
ставка 464, наменети за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија и
- 1.200.000,00 (еден милион и двеста илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија
за 2019 година, –Потпрограма 16 –Инвестиции и општествена одговорност, ставка 462 субвенции за приватни претпријатија.
Средствата од Буџетот на Република Македонија за
2019 година наменети за реализација на оваа програма,
ги распоредува Министерството за економија.
II.
Програмата се состои од мерки во следните области:
А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МИКРО, МАЛИ И
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО
За поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство и поттикнување на претприемништвото се наменети средства во износ од

41.280.000,00 (четириесет и еден милион и двеста и
осумдесет илјади) денари за реализација на следните
пет мерки:
МЕРКА 1. Мерки за развој и поддршка на претприемништвото и занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 6.000.000,00 денари.
1.1. Кофинансирање на проекти на занаетчиските
комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија во износ од 1.500.000,00 денари.
Предмет на мерката е кофинансирање на проекти
на занаетчиските комори кои се однесуваат на развој и
промоција на занаетчиството во Република Македонија. За активностите од оваа мерка, делот на трошоците за оваа намена се надоместуваат во висина од 75%
од проект, но не повеќе од 300.000,00 денари по апликација.
1.2. Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на мали и средни претпријатија - и промоција на
претприемништвото во Република Македонија во износ од 4.500.000,00 денари.
Предмет на мерката е кофинансирање на проекти
на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на мали и средни претпријатија, како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија. За активностите од
оваа мерка, делот на трошоците за оваа намена се надоместуваат во висина од 75% од проект, но не повеќе од
450.000,00 денари по апликација.
МЕРКА 2. Мерки за директно субвенционирање на
микро, мали и средни претпријатија и занаетчии во
вкупен износ од 27.500.000,00 денари.
2.1. Финансиска поддршка за микро, мали и средни
претпријатија во вкупен износ од 21.000.000,00 денари.
Предмет на мерката е субвенционирање на микро,
мали и средни претпријатија основани од државјани на
Република Македонија, кои вработуваат над три лица
преку субвенционирање на 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000,00 денари вкупно по барател, направени за една или за повеќе од следните намени:
- набавка на опрема и алати;
- воведување на софтверски решенија (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и
- користење на консултантски услуги за поврзување
во синџирите на добавувачи, за решавање на „тесни
грла„ во производниот процес, за подготовка на развојни проекти и подготовка на проектни апликации за ЕУ
фондовите (60% од докажаните тошоци, но не повеќе
од 60.000 денари).
2.2. Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 2.500.000,00 денари.
Предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија,
преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци
но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за следните намени:
- набавка на опрема и алати;
- уредување/подобрување на деловниот простор и
- воведување на софтверски решенија (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари).
2.3. Субвенционирање на трошоци на занаетчии и
вршители на занаетчиска дејност во вкупен износ од
4.000.000,00 денари.
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Предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност преку кофинансирање 60% од докажаните трошоци, но не повеќе
од 200.000,00 денари, направени за следните намени:
-набавка на опрема и алати,
-уредување/подобрување на деловниот простор и
- воведување на софтверски решенија (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари).
МЕРКА 3. Мерки за поддршка на претпријатијата
за зголемување на нивната конкурентност и зголемување на учеството во странски пазари во вкупен износ од
4.500.000,00 денари.
3.1. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет
според ISO стандарди во вкупен износ од 1.000.000,00
денари.
Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 60% од
докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари поединечно за секој деловен
субјект – барател на средствата.
3.2. Финансиска поддршка за сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 2.000.000,00 денари.
Предмет на мерката е финансиска поддршка за сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 60% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од
200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект
– барател на средствата.
3.3. Финансиска поддршка на микро, мали и средни
претпријатија за учество на домашни, регионални и меѓународни саеми во вкупен износ од 1.500.000,00 денари.
Предмет на мерката е финансиска поддршка за
микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални и меѓународни саеми преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци за закуп на
штанд и тоа:
- за учество на домашни саеми (60% од докажаните
трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари);
- за учество на регионални саеми - во земјите од Западен Балкан (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 90.000,00 денари ) и
- за учество на меѓународни саеми (60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000,00 денари).
МЕРКА 4. Мерки за поддршка за стручно оспособување на вработените во микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 3.000.000,00 денари.
4.1. Кофинансирање на дел од трошоците на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат
кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука,
настава на лица за стекнување на вештини и квалификации во вкупен износ од 2.400.000,00 денари.
Предмет на финансиската поддршка е кофинансирање на дел од трошоците на приватни претпријатија
акредититирани од страна на Центарот за едукација на
возрасни за организирање на обуки и настава за дел од
трошоците за купување на опрема, инструменти, алaт
кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука,
настава на лица за стекнување на вештини и квалификации и тоа 50% од докажаните средства но не повеќе
од 400.000,00 денари поединечно по барател.
4.2. Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во микро, мали и средни
претпријатија во вкупен износ од 600.000,00 денари.
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Предмет на мерката е кофинансирање на дел од
трошоците за едукација на вработените лица во микро,
мали и средни претпријатија - за учество на обуки организирани од верифицирани установи и институции
акредититирани од страна на Центарот за едукација на
возрасни. Обуките треба да придонесат за подобрување
на стручноста на вработените, за професионална надградба и за развој на претпријатието. Со оваа мерка ќе
се кофинансираат трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 по барател/претпријатие.
МЕРКА 5. Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 денари.
Предмет на мерката е промовирање на оваа програма преку организирање презентации во осумте плански
региони.
Постапката и критериумите за доделувањето на средства од мерките 1,2, 3 и 4 од оваа област ќе бидат дефинирани во посебни упатства и јавни повици кои ќе бидат
објавени на веб-страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk, најдоцна до 31 март 2019 година.
Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА
ПОЛИТИКА
За мерките од областа Б. Имплементација на индустриската политика се наменети средства во вкупен износ од 3.700.000,00 денари и тоа за:
МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија во вкупен износ од 2.500.000,00 денари преку
следните мерки:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на
производ и развој на пазар во вкупен износ од
2.500.000,00 денари.
Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти и тоа во износ од 75 %
од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не
повеќе од 300.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата за следните активности:
1.1.1 Изработка на техничка документација за нов
производ односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн /редизајн
на производ;
1.1.2 Изработка на идејно решение и/или печатење
на: нова амбалажа, етикетирање, лого на производ и
промотивни печатени материјали;
1.1.3 Изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за
развој на бренд;
1.1.4 Изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на стандард за енергетски менаџмент ISO 50001;
1.1.5 Кофинанансирање на дел од трошоци на
претпријатијата за обезбедување на сертификат за сообразност на производ;
1.1.6 Кофинансирање на дел од трошоците за соработка меѓу компаниите и универзитетите (користење
на лабораториите при универзитетите, истражувачките
центри сл.);
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1.1.7 Експертска анализа и изработка на техничка–
проектна документација или студија за техничка изводливост за: планирани инвестициони проекти, подготовка на претпријатието за зголемување на енергетска
ефикасност, воведување на концепт на циркуларна економија (внатрешен систем за управување со отпад и
систем за заштита на животна средина, зелена економија и сл.) и
1.1.8 Изработка на проектна документација за поставување на фотонапонски панели за производство на
електрична енергија од обновливи извори на енергија.
Финансиската поддршка е наменета за деловните
субјекти од секторот Преработувачка индустрија, согласно Националната класификација на дејностите –
НКД рев. 2.
МЕРКА 2. Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални технолошки
обуки за преработувачка индустрија во вкупен износ
од 1.200.000,00 денари.
Предмет на мерката е кофинансирање за организирање на обуки и тоа:
2.1. Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални технолошки обуки
во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехрамбена и металопреработувачка индустрија;
2.2. Кофинансирање за организирање на струково
специјализирани обуки во кожарската и чевларската
индустрија;
2.3. Кофинансирање за организирање на обуки за
воведување на концептот на “зазеленување “ во повеќе
избрани сектори од преработувачката индустрија и
2.4. Кофинансирање за организирање обуки за воведување на концептот на циркуларна економија во преработувачката индустрија.
За активностите од оваа мерка, делот на трошоците се надоместуваат согласно оваа програма, во висина
од 75% од докажаните трошоци за организација и реализација на обуките и тоа:
- детален Извештај за реализација на обуките, со
индикатори за успешност врз основа на прашалник
дистрибуиран до учесниците, со број на учесници и
име на компании;
- соодветни докази за реализација на обуките (фактури и сл.) и детален извештај за бројот на учесници и
- името на компаниите – учесници на обуките.
Постапката и критериумите за доделување на средства од мерките 1 и 2, од оваа област ќе се изврши преку објавување на јавни повици на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и
www.konkurentnost.mk.
Трошоците наменети за реализација на оваа мерка,
ќе им бидат исплатени на барателите во зависност од
расположливите средства од Буџетот, по редоследот на
нивното пријавување во архивата на Министерството
за економија.
В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО
ЗДРУЖУВАЊЕ
За мерките од областа В. Поддршка и развој на
кластерското здружување се наменети средства во вкупен износ од 7.000.000,00 денари и тоа за:
МЕРКА 1. Поддршка на проекти од кластерските
здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно
ориентирани бизниси“, во вкупен износ од 7.000.000,00
денари кои ги вклучуваат активностите поврзани со:
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- набавка на специфична опрема или технолошки
решенија кои ќе се користат од членките на кластерите,
- соработка на кластерите со универзитетите и/или
соработка меѓу кластерите,
- развој на бренд стратегија и развој на брендирани
производи во рамките на кластерот (географско потекло),
- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на истражување и развој
на нови или подобрени производи, процеси или услуги,
- усовршување на кластерите и нивните членки преку ангажирање консултанти, организирање на специјализирани обуки, работилници, семинари за поттикнување и размена на знаење и
- трговски и извозно промотивни активности за
кластерите (организација и учество на бизнис настани
– саеми, Б2Б средби, трговски и медиумски мисии
итн.).
Постапката и критериумите за доделување на средства од мерка 1 од оваа област ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за
економија www.economy.gov.mk и
www.konkurentnost.mk.
Кластерските здруженија може да поднесат само по
едно барање од наведените активности од мерка 1 од
оваа област.
За активностите од мерка 1 од оваа област, делот на
трошоците за оваа намена се надоместуваат согласно
оваа програма во висина од 75% од проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари поединечно за секој барател
по апликација.
Трошоците наменети за реализација на мерката 1 од
оваа област, ќе им бидат исплатени на кластерските
здруженија во зависност од расположивите средства од
Буџетот на Република Македонија.
Г. ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
МЕРКА 1. Поддршка за развивање, одржување и
применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во вкупен износ од 1.200.000,00 денари преку:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за воведување и сертификација на систем
за општествена одговорност на претпријатието, согласно стандардот SA 8000, кој обезбедува етичко управување при производство на стоки и услуги и бара да се
гарантираат основните права на работниците, во вкупен износ од 830.000,00 денари.
За активностите на оваа мерка, дел од трошоците се
надоместуваат согласно оваа програма, во висина од
70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но
не повеќе од 120.000,00 денари поединечно за секој барател на средствата.
1.2 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за воведување и сертификација на систем
за одговорни односи на пазарот, согласно сертификациската марка „Фер со потрошувачот“, кој обезбедува
систем за електронско управување со поплаки од потрошувачи и купувачи и спогодбено решавање на проблеми и спорови, во вкупен износ од 370.000,00 денари.
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За активностите на оваа мерка, дел од трошоците се
надоместуваат согласно оваа програма, во висина од
50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но
не повеќе од 27.675,00 денари поединечно за секој барател на средствата.
III
При распределбата на средствата од оваа програма,
ќе се земат во предвид критериумите од Одлуката за
класификација на планските региони според степенот
на развиеноста за периодот од 2018 година до 2023 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.234/18) при објавување на јавните повици во оние
мерки од Програмата каде што тоа е применливо.
IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за економија.
V
Министерството за економија, заклучно со 31 март
2020 година, до Владата на Република Македонија ќе
достави извештај со финансиски показатели за реализација на програмата и наменско користење на средствата.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-336/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

215.
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.238/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА
I. Со оваа програма се уредува користењето на
средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита во 2019 година.
Со оваа програма се планира финансирање на изведување на градежни работи за изградба на детски градинки, адаптација на простор за детски градинки, изведување на градежни работи за доградба и реконструкција на простор за детски градинки и набавка, испорака и монтажа на опрема за детски градинки, во
рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2019 година.
Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 87.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Раздел
150.01 – Министерство за труд и социјална политика,

Потпрограма 3А - Изградба, опремување и одржување
на објекти за детска заштита, и ќе се користат за следните намени:
- изведување на градежни работи за изградба на
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Брвеница,
- изведување на градежни работи за изградба на
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Босилово,
- изведување на градежни работи за реконструкција
со адаптација на постоечки простор на детска градинка
и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска
градинка во општина Лозово,
- изведување на градежни работи за реконструкција
со адаптација на детска градинка и набавка, испорака и
монтажа на опрема во детска градинка во општина Демир Капија,
- изведување на градежни работи за доградба на објект на детска градинка и набавка, испорака и монтажа
на опрема во детска градинка во општина Куманово,
- изведување на градежни работи за реконструкција, адаптација и реновирање на постоечки простор на
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во општина Гази Баба,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Врапчиште,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Ѓорче Петров,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Штип,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Гази Баба,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Крива Паланка и
- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска
градинка во општина Росоман.
II. Во 2019 година со средствата од Потпрограма
3А - Изградба, опремување и одржување на објекти за
детска заштита ќе се измират и обврски за капитални
инвестиции за детска заштита за проекти започнати во
2018 година.
III. Следење на спроведувањето на оваа програма
врши Министерството за труд и социјална политика и
по потреба доставува извештај до Владата на Република Македонија.
IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11292/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

216.
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11,
123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9
став 2 од Законот за таксата за привремен престој
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96,
26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019
година, донесе

Стр. 28 - Бр. 16

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2019 ГОДИНА
I
Со оваа програма ќе се реализираат активности за
развој на туризмот во Република Македонија за 2019
година.
Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019
година („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 238/18), раздел 10001 – Министерство за економија,
во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република
Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги и 46 –
субвенции и трансфери планирани се во Буџетот на Република Македонија за 2019 година финансиски средства во износ од 36.000.000,00 денари.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за следните активности:
1. 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 членарина за Светската туристичка организација.
Оваа активност ќе се реализира континуирано во
текот на цела 2019 година.
2.500.000,00 денари
2. Едукација и тренинг обуки во туризмот и
угостителството
Имајќи предвид дека секоја година до Министерство за економија пристигнуваат барања од здруженија
и асоцијации за туризам за потребата од одржување на
обуки и презентации за многу области во туризмот, министерството организира одржување на такви обуки со
ангажирање на сите релевантни институции, факултети, меѓународни организации како и претставници од
приватниот сектор.
Министерството за економија оваа активност планира да ја организира заедно со факултетите за туризам
во Република Македонија, стопанските комори, додека
целиот проект да биде под покровителство на Светската туристичка организација при Обединетите Нации, за
кои Министерството за економија за 2019 година има
обезбедено присуство на експерти од областа на туризмот.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
1.000.000,00 денари
3. ЕКО АКЦИЈА и Кампања за чистење на отпадот кои водат до туристичките центри низ државата
Пред почнување на туристичките сезони во соработка со приватниот сектор, невладините организации,
здруженијата за туризам и факултетите за туризам,
Министерството за економија ќе предвиди активности
за чистење на отпадот од патиштата кои водат до ту-
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ристичките центри (регионални, магистрални и локални патишта) како и дистрибуција на промотивен материјал за важноста на животната средина во развојот на
туризмот.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец октомври 2019 година.
1.500.000,00 денари
4. Организирање на Меѓународна конференција
за туризам
Меѓународните конференции се една од главните
алатки за подобрување на туристичката клима, со организирањето на ваквите конференции ќе се овозможи
заеднички пристап во подобрувањето на туристичката
понуда во Република Македонија.
Министерството за економија, во соработка со Факултетите за туризам, туристичките комори и асоцијации како и приватниот сектор ќе се вклучат во организацијата на конференцијата за подобрување на туристичката клима и инфраструктура.
На истата ќе бидат поканети домашни странски експерти како и претставници од Светска Туристичка
Организација, се со цел размена на најдобри искуства и
предлог на најдобри решенија за развој на туризмот.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец мај до месец септември 2019 година.
2.000.000,00 денари
5. Субвенции за разни туристички проекти, манифестации и форуми
Министерството за економија ќе субвенционира
разни туристички манифестации и бизнис форуми кои
се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за
кои немаат доволно сопствени финансиски средства и
бараат поддршка или субвенционирање од владините
институции, а се интересни за развојот на туризмот.
За организација на оваа активност Министерството
за економија ќе објави јавен повик за секоја категорија
посебно
Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти, манифестации, и форуми од областа на туризмот,
кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, а се од значаен интерес за поттикнување и развој
на туризмот во Република Македонија.
Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, владини и невладини организации од областа на туристичкото стопанство, фондации и здружениjа на граѓани и бизнис центрите формирани во рамки на општините, основани за
цели поврзани со поддршка и развој на туризмот.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2019 година.
4.500.000,00 денари
6. Изготвување на Студии за Вински и Спа туризам во Република Македонија како туристичка атракција
Имајќи предвид дека Република Македонија има
доста потенцијал за развој на вински и Спа туризам неопходна е една стратегија која ќе даде јасна слика колку капацитет за развој на ваков вид на туризам има во
Република Македонија.
За организација на овие активности Министерството за економија ќе спроведе јавна набавка.
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Предмет на јавната набавка ќе биде истражување,
анализа, и предлог решение за вински и Спа туризам
како и локации кои имаат потенцијал за развој на туризмот во Република Македонија.
Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите
заинтересирани субјекти, правни лица, фондации и
здружениjа на граѓани кои имаат потенцијал и можност за изготвување на студија согласно техничката
спецификација која ќе биде предмет на набавката.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2019 година.
1.000.000,00 денари
7. Поставување на унифицирана ЛОКАЛНА Туристичка сигнализација низ целата држава
Поставување на туристички табли во позначајните
туристички места во Република Македонија на локалните патишта. Одбележување на културни знаменитости и локалитети со адекватна туристичка сигнализација, како и замена на уништените табли и знаци со
нови, во постоечките туристички локалитети.
Министерството за економија ќе објави јавен повик
на кој единиците на локалната самоуправа ќе имаат
право да аплицираат.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец август 2019 година.
2.500.000,00 денари
8. Субвенции за туристички цели на селски домаќинства
Со цел поттикнување на развој на туризмот во руралните средини Министерството за економија продолжува со финансиска поддршка при градење или адаптација на селски домаќинства кои ќе даваат угостителски
услуги во согласност со Правилникот за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини.
Финансиската поддршка во износ од 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари за едно барање, ќе биде наменета за набавка на опрема и инвентар, како и за уредување на просторот на селски домаќинства. Критериуми кои треба да ги исполнат домаќинствата се: објектот да е уреден и опремен согласно
традицијата на крајот во кој се наоѓа, да подготвува и
послужува топли и ладни јадења, пијалоци и напивки
вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското домаќинство, да нуди услуги за сместување (најмногу до 5
соби), надворешниот изглед на куќата да биде без оштетување и знаци на дотраеност, а околината да биде
уредена. Ваквите семејни домаќинства ќе добијат ознака на која има „сончоглед“, како потврда дека станува
збор за селско домаќинство во рурална средина кои вршат угостителска дејност.
Со поддршка на селските домаќинства обезбедуваме самовработување на лица во рурални средини и зголемување на автентична туристичка понуда, со можност за промоција на локалните вредности.
За реализација на мерката, Министерството за економија ќе објави Јавен повик на кој право на учество ќе
имаат сите физички лица кои ги исполнуваат условите
согласно Правилникот за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини.
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Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец октомври 2019 година.
2.500.000,00 денари
9. Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам
Со овој проект ќе се поттикнат студентите од факултетите за туризам и угостителство да се пријават на
оглас со интересни идеи и предлози поврзани со проекти за развој на туризмот во Република Македонија.
Најдобриот проект ќе биде награден со 100.000, второнаградениот со 60.000 и третиот најдобар проект со
40.000 денари. Условите кои ќе треба да ги исполнува
проектот кој ќе биде оценет за најдобар е истиот да биде иновативен, да придонесува за зголемување на туристичката понуда и да биде апликативен. На тој начин
органите на државна управа би добиле интересни проекти кои би им помогнале во развојот на туризмот, а од
друга страна би им се дала можност на идните високообразовни работници во областа на туризмот да бидат
креативни и вклучени во владините проекти.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец мај до месец август 2019 година.
500.000,00 денари
10. Субвенционирање на десет општини за изработка на локални стратегии за развој на туризмот
Стратешките документи се значаен дел во развојот
на општините имајќи предвид дека помалите општини
немаат средства за изготвување на стратегии а имаат
потенцијал, со оваа мерка ќе се овозможи да се изготват стратегии за десет општини за развој на туризмот и
истите ќе бидат поврзани со што ќе бидат поконкурентни на пазарот.
Министерството за економија за реализација на
оваа активност ќе објави јавен повик за општините кои
ќе бидат заинтересирани да изготват стратегии за развој на туризам.
На јавниот повик ќе можат да поднесат барање сите
општини во Република Македонија кои немаат локални
стратегии за развој на туризмот со предлог буџет за реализација на истите.
По завршување на повикот Министерството за економија ќе достави Информација со извештај до Владата на Република Македонија со предлог за десет општини за изработка на Стратегии за развој на туризам.
По извршениот избор, Министерството за економија ќе потпише договор со секоја општина посебно за
реализација на активноста.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2019 година.
3.000.000,00 денари
11. Изработка на Студија за неискористени објекти кои се атрактивни за странски инвеститори
Во многу градови има објекти кои се стари и неискористени а имаат потенцијал да се претворат во ИНФО ЦЕНТРИ за туристи, Продавници за сувенири или
Тренинг центри.
Со изготвување на ваква студија ќе се одбележат
сите овие објекти и за истите ќе се изготви бизнис план
за нивна пренамена и пуштање во функција.
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За реализација на истата Министерството за економија ќе објави Јавен повик на кој право на учество ќе
имаат правни лица, регистрирани за вршење на оваа
дејност и ќе ги исполнуваат условите што ќе се предвидат со јавниот повик.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец август 2019 година.
500.000,00 денари
12. Кампања за безбедно патување
Во соработка со Министерство за внатрешни работи е предвидена кампања за безбедно патување.
На сите гранични премини се предвидува делење на
флаери како и медиумска кампања за туристите кои патуваат низ државата.
За реализација на истата Министерството за економија ќе објави Јавен повик на кој право на учество ќе
имаат сите невладини организации и правни лица кои
ќе ги исполнуваат условите што ќе се предвидат со јавниот повик.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец мај до месец август 2019 година.
1.000.000,00 денари
13. Oдбележување на Светскиот ден на туризмот
со доделување на признанија за најуспешните од областа на туризмот
По повод 27 септември – Светскиот ден на туризмот, се организира настан каде што се доделуваат
признанија за најуспешните во категоријата: хотели,
туристички агенции, ресторани, уредени плажи и манифестации.
Оваа активност ќе се реализира во месец септември
2019 година.
500.000,00 денари
14. Подготовка на 3 подcтратегии за туризам Рурален / Културен / Активен
Имајќи предвид дека Република Македонија има
доста потенцијал за развој на Рурален, Културен и Активен туризам, неопходна е подготовка на подстратегии кои ќе дадат јасна слика колку капацитет за развој
на ваков вид на туризам има во Република Македонија.
За организација на овие активност Министерството
за економија ќе објави јавен повик.
Предмет на јавата набавка ке биде истражување,
анализа, и предлог решение за Рурален/Културен/Активен туризам како и локации кои имаат потенцијал за
развој на ваков вид на туризам во Република Македонија.
Право на учество на јавната набавка имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, фондации и здружениjа на граѓани кои имаат потенцијал и можност за
изготвување на студија согласно техничката спецификација која ќе биде предмет на набавката.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2019 година.
1.500.000,00 денари
15. Подготовка на вински водич за Македонија
Виното има двојна улога во туризмот, таа е неопходен елемент на секое патување бидејќи лицето во движење мора да ги задоволи сопствените потреби од една
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страна, а од друга страна за некои туристи локалната
храна претставува атракција, што му дава посебен белег на поднебјето и придонесува за развој на туризмот.
Во овој случај можеме да зборуваме за вински туризам
како една од селективните форми на туризмот. Терминот вински или кулинарски туристи се однесува на сите оние кои патуваат да пробаат производи на локална
кујна кои се карактеристични за една земја или регион.
Таквите понуди претставуваат туристички атракции,
како што е случај со други културни, историски споменици и сл. по кои нашата држава е препознатлива со
традиционалната храна.
Оваа активност предвидува подготовка на вински
водич со традиционални јадења од Република Македонија. Водичот има за цел промоција на винскиот потенцијал на Република Македонија во регионот.
За реализација на оваа активност Министерството
за економија ќе објави јавен повик за подготовка на
вински водич.
Предмет на јавната набавка ќе биде подготовка на
вински водич со традиционални јадења од Република
Македонија на македонски и четири странски јазици.
Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите
заинтересирани домашни правни лица – понудувачи,
кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со
предметот на договорот за јавна набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
500.000,00 денари
16. Поддршка на проекти во делот на иновации
и дигитализација во областа на туризмот
Новите трендови во туризмот предвидуваат дигитализација на целиот систем, односно онлајн пристап за
секоја информација од областа на туризмот.
Иновациските проекти во областа на туризмот треба да се поддржат се со цел пратење на светските трендови.
За организација на оваа активност Министерството
за економија ќе објави јавен повик.
Предмет на јавниот повик е Поддршка на проекти
во делот на иновации и дигитализација во областа на
туризмот, а се од значаен интерес за поттикнување и
развој на туризмот во Република Македонија.
Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, владини и невладини организации од областа на туристичкото стопанство, фондации и здружениjа на граѓани и бизнис центрите формирани во рамки на општините, основани за
цели поврзани со поддршка и развој на туризмот.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
1.000.000,00 денари
17. Промоција на системот за мобилна апликација “Visit Macedonia”
Светски тренд е луѓето при посета на одредени дестинации да имат можност за симнување на мобилна
(IOS, Android, Windows) апликација за туристичките
потенцијали на земјата, како и можноста за резервација
на: хотел, ресторан, културен настан, како и проверка
на понудите за посета на одредени места во самиот регион.
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Сите категоризирани, угостителски објекти како и
туристичките центри ќе можат бесплатно да се рекламираат во самата апликација.
Истите ќе можат да хостираат информации и промоции кои ќе им користат на туристите при резервација.
Министерството за економија ќе ја промовира и
рекламира подготвената мобилна апликација во медиуми и списанија се со цел истата што повеќе да се користи од страна на туристите
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
500.000,00 денари
18. Подготовка на ,,БРЕНД СТРАТЕГИЈА” за
туризам
Ова активност предвидува подготовка на ,,Бренд
стратегија” за Македонија. Истата опфаќа ангажирање
на екперти кои ќе подготват професионална ,,Бренд
стратегија” за Македонија која вклучува ново лого и
нов слоган. Употребата на развиена Бренд стратегија се
очекува да се рефлектира во сите маркетинг активности и комуникација.
За реализација на истата Министерството за економија ќе објави Јавен повик на кој право на учество ќе
имаат правни лица, регистрирани за вршење на оваа
дејност и ќе ги исполнуваат условите што ќе се предвидат со јавната набавка.
Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите
заинтересирани домашни правни лица – понудувачи,
кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со
предметот на договорот за јавна набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
4.000.000,00 денари
19. Анкети за туристичка понуда во Република
Македонија
Избор на фирма која ќе изврши анкетирање на гранични премини, аеродроми и туристички центри за
време на туристичката сезона се со цел добивање на
јасна слика за потребите на туристите кои доаѓаат во
Република Македонија, нивните потреби, желби и очекувања, како и предлози за подобрување на туристичката понуда.
За реализација на истата Министерството за економија ќе објави Јавен повик на кој право на учество ќе
имаат правни лица, регистрирани за вршење на оваа
дејност и ќе ги исполнуваат условите што ќе се предвидат со јавната набавка.
Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите
заинтересирани домашни правни лица – понудувачи,
кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со
предметот на договорот за јавна набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
2.000.000,00 денари
20. Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот
Оваа активност се однесува на печатење на веќе постоечкиот промотивен материјал за потребите на Министерството за економија и други органи и организации и тоа:
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- Изработка (печатење) на промотивни туристички
брошури по разни сегменти (изработка на брошура за
рурален туризам, брошура за верски туризам, вински
туризам) на повеќе странски јазици, флаери за туристичките потенцијали на Република Македонија,
постери, ќеси и папки.
За реализација на истата Министерството за економија ќе објави Јавен повик на кој право на учество ќе
имаат правни лица, регистрирани за вршење на оваа
дејност и ќе ги исполнуваат условите што ќе се предвидат со јавната набавка.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
1.500.000,00 денари
21. Поддршка на Активен туризам
Светски тренд се активности кои се поврзани со активниот туризам и екстремни, односно адреналински
спортови.
Преку објавување на јавен повик Министерството
за економија ќе субвенционира трошоци за опрема и
алатки кои ќе помогнат во подобрување на овој вид на
туризам.
Министерството за економија ќе надомести 50% од
прикажаните трошоци за оваа намена но не повеќе од
100.000 денари за една апликација.
Право на учество ќе имаат Здруженија регистрирани за развој на ваков вид на туризам.
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2019 година.
2.000.000,00 денари
ВКУПНО:

36.000.000,00 денари

III
ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ
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IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за економија.
V
Министерството за економија, заклучно со 31.3.2020
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 наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11314/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

217.
Врз основа на член 52 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
238/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ЗА 2019 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува намената на средствата утврдени во Раздел 121.01-Министерство за животна средина и просторно планирање, Подпрограма
С1- Унапредување на животна средина и тоа средства
од донации во вкупен износ од 5.100.000,00 денари.
II
Средствата за реализирање на оваа програма се
приходи од:
1. Донаторски средства-сметка 785 (подсметки 785
-28, 785-А9, 785-Д2, 785-85, 785-Ј0 и 785-П7) во вкупен износ од 5.100.000,00 денари и тоа од следни приходи:
- 742 111-Приходи од Обединети Нации во износ од
900.000,00 денари,
- 742 114- Приходи од Европска Унија во износ од
3.000.000,00 денари и
- 742115 – Приходи од европски држави во износ
од 1.200.000,00денари.
Средствата од став 1 на овој дел ќе се користат врз
основа на јавни набавки и конкурси, за ангажирање на
правни и физички лица (експерти од пооделни области) кои ги објавува и спроведува Министерството за
животна средина и просторно планирање, согласно Законот за јавните набавки.
III
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

IV
Средствата од дел II став 1 на оваа програма се распределуваат за следните намени:
1. Финансирање на проект Канцеларија Озон, донација од Обединетите Нации, во висина од 70.000,00 денари;
2. Финансирање на проект ПОПс, донација од Глобалниот еколошки фонд на Обединетите Нации, во висина од 780.000,00 денари;
3.Финансирање на проект Зајакнување на капацитетот за учество во клириншка куќа, донација од Глобалниот еколошки фонд на Обединетите Нации во висина
од 50.000, 00 денари;
4.Финансирање на проект Мониторинг на реките,
донација од Швајцарската Влада, во висина од
50.000,00 денари;
5.Финансирање на Проект за соработка во животната
средина и одржливиот развој (Подпроекти: ,,Интегрирано
спречување и контрола на загадувањето во Македонија,“
и ,,Зајакнување на капацитетите за олеснување на спроведувањето на Европската шема за трговија со емисии во
Република Македонија“), донација од Кралството
Норвешка во висина од 1.150.000,00 денари и
6.Финансирање на проект Развој и имплементација
на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион, финансиран преку ИПА 2 Програмата за прекугранична соработка меѓу Република
Македонија и Република Грција 2014-2020 во висина
од 3.000.000,00 денари.
V
Исплатата на средствата од дел II став 1 на оваа
програма ќе се врши согласно договорите склучени меѓу Министерството за животна средина и просторно
планирање и правните и физички лица избрани согласно дел II став 2 од оваа програма.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11498/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

218.
Врз основа на член 22 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2019 ГОДИНА
1. Средствата за реализација на оваa програма се
обезбедени во раздел 12101, програма 3, подпрограма
30, категорија 42, ставка 425 договорни услуги, утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година
во износ од 6.000.000,00 денари.
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2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:
2.1. Заостанати обврски по договор за изработка на
просторен план на Источниот плански регион – Предлог план
297.685,00 ден.
2.2. Изработка на просторен план за националниот
парк Пелистер – Предлог план 439.838,00 ден.
2.3. Изработка на нов просторен план на Република
Македонија 4.062.477,00 ден.
2.4. Изготвување на годишен извештај за спроведување на просторниот план на Република Македонија за
2018 година 1.200.000,00 ден.
3. За начинот и динамиката на спроведување на
овaа програма ќе се грижи Министерството за животна
средина и просторно планирање.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11548/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

219.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2019 ГОДИНА
I
1. Со оваа програма се утврдува изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации во 2019
година. Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија, раздел
13001 Министерство за транспорт и врски – Програма 3 –
урбанизам и градежништво, Потпрограма 30 – урбанизам
и градежништво, ставка 425 – договорни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни и урбанистички планови, со вкупен износ од 15. 000.000, 00 денари, и тоа:
1.1. Урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за кои се прифатени предлози доставени
во електронска форма преку информацискиот систем
е-урбанизам или во писмена форма, од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
во текот на јавниот повик од член 22 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18);

1.2. Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за Технолошки индустриски развојни зони и урбанистички планови и урбанистичко планска документација за индустриски зони;
1.3. Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за автокампови и туристичко развојни зони;
1.4. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-плански документации или урбанистичко-проектни документации за електроцентрали од обновливи
извори на енергија за потребите на Министерство за
економија согласно Законот за енергетика;
1.5. Изработка на државна урбанистичко-планска
документација за изградба на „Тренинг центар МВРУБК, КО Загорци, општина Радовиш“;
1.6. Изработка на проект за инфраструктура за изградба на пат до „Тренинг центар МВР-УБК“, КО Загорци, општина Радовиш;“
1.7. Архитектонско урбанистички проект за градежна парцела формирана со Државна урбанистичко-планска документација за прифатен центар за странци на
КП бр.35 во КО Бардовци, општина Карпош;
1.8. Изработка на Урбанистички план за село Мојанци, општина Арачиново;
1.9. Изработка на државна урбанистичко-планска
документација за регионална депонија Русино, општина Гостивар;
1.10. Изработка на заштитно конзерваторски основи за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;
1.11. Изработка на ажурирани геодетски подлоги за
урбанистичките планови, урбанистичко-планските документации и урбанистичко проектните документации
од оваа програма;
1.12. Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина за
урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;
1.13. Изработка за услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;
1.14. Изработка на услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко планските документации кои не се предвидени со оваа програма, чија изработка е финансирана од Буџетот на Република Македонија а согласно член 25 став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/16, 64/18 и 168/18 );
1.15. Исплата на средства по доставени фактури за
урбанистички планови, урбанистички планови за четврти, урбанистичко - плански документации, студии
или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз
животната средина и услови за планирање на просторот, чие изготвување е започнато согласно Годишната
програма за изработка на урбанистички планови и
државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/13, 69/13,
130/13 и 163/13), Годишната програма за изработка на
урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија
во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14, 143/14, 161/14 и 182/14), Годишната
програма за финансирање на изработка на урбанистич-

Стр. 34 - Бр. 16

ки планови и државна и локална урбанистичка планска
документација, урбанистичка планска документација
за туристичка развојна зона, урбанистичка планска документација за автокамп и проект за инфраструктура
во Република Македонија за 2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 196/14 и 62/15),
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска
документација и урбанистичко – проектни документации за 2015 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 215/15), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16,
29/16, 68/16 и 190/16), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко – планска документација и урбанистичко
– проектни документации за 2017 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 114/17 и
191/17) и Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко
– планска документација и урбанистичко – проектни
документации за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18, 56/18, 73/18 и 212/18),
а ќе се врши согласно условите утврдени со програмата, договорот и протоколот.
2. Изработката на урбанистичките планови, регулациските планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко-планската документација и урбанистичкопроектната документација од оваа програма се врши од
страна на Агенцијата за планирање на просторот. Реализација на оваа програма се врши врз основа на договор
меѓу Министерството за транспорт и врски и Агенцијата
за планирање на просторот како и договор меѓу Министерството за транспорт и врски и подносителот на предлогот за изработување на урбанистички план или урбанистичко планска документација во случаите на финансирање од нивна страна или кофинансирање, со кој се
утврдуваат случаите за постоење на обврска за враќање
на исплатените средства од оваа програма во Буџетот на
Република Македонија во случај на прекинување на изработката на истите по барање на подносителот на предлогот за нивно изработување.
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и
врски за секоја задача одделно во зависност од степенот на извршување на задачата, а врз основа на барање
за исплата со приложени: програма, договор и извештај
за степенот на извршената задача доставен од Агенцијата за планирање на просторот, при што исплатата ќе
се врши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 50 % од вредноста на
задачата ќе се исплати по изработување на планската
програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;
- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, a 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;
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- за урбанистичкo планските документации 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на
планската програма, a 50% од вредноста на задачата ќе се
исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичка планска документација;
- за урбанистичко – проектните документации
100% од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно
изработување и доставување во информацискиот систем е - урбанизам.
- заштитно конзерваторските основи, ажурираните
геодетски подлоги, студиите или елаборатите за стратешка оценка на влијанието врз животната средина како и елаборатите за услови за планирање за урбанистички планови и урбанистичко-плански документации
ќе се исплатат по нивно изработување.
4. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.1.2020 година.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11106/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

220.
Врз основа на член 121 став 2 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/04, 77/07,103/08, 24/11, 164/13,
97/15, 152/15 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА
ПЕРИОДОТ 2019 – 2020 ГОДИНА
I. ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат основните цели на
политиката за заштита на потрошувачите, мерките и
активностите за промоција и информирање на потрошувачите, советување, едукација, како и потребните
финансиски средства за реализирање на програмата.
II.ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ
Основната цел на политиката за заштита на потрошувачите е унапредување и заштитата на правата на
потрошувачите.
Согласно Програмата за потрошувачи на Европската унија за периодот 2014 – 2020 година, приоритетите
на политиката на заштитата на потрошувачите утврдени во оваа програма, се однесуваат на:
- Подобрување на законодавството за заштитата на
потрошувачите;
- Подобрување на информираноста и едукацијата
на потрошувачите, како и подигање на свеста за нивните права;
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- Остварување на правата на потрошувачите со подобрување на пристапот до алтернативно решавање на
спорови и
- Зајакнување на соработката помеѓу институциите
вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка
на невладиниот сектор во делот на заштитата на потрошувачите.
Приоритетите од ставот 2 на овој дел имаат за цел:
1. Обезбедување на повисоко ниво на заштита на
потрошувачите, преку ефикасна примена и имплементација на следните нови закони: Законот за заштита на
потрошувачите, Закон за општа безбедност на производите, Законот за технички прописи и Законот за заштита на пациентите усогласени со новите директиви на
Европската Унија како и Стратегијата за заштита на
потрошувачите за 2019-2023 година,
2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукација и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите;
3. Натамошна хармонизација на законодавството за
заштита на потрошувачите и олеснување на пристапот
до алтернативно решавање на спорови и
4. Координација на активностите за надзор и зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени
во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор за обезбедување информации и помош
за потрошувачите.
III. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2019
И 2020 ГОДИНА
А. АКТИВНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНА
1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Министерството за економија активностите ќе ги
реализира во соработка со невладините организации од
областа на заштитата на потрошувачите по пат на објавување на Јавен повик за доделување на финансиски
средства во висина од 1.500.000 денари за реализација
на програма (проект) и тоа за:
Цел 1. Одржување на работна средба за имплеметација на новиот Закон за заштита на потрошувачите со
новите директиви на Европската Унија како Стратегијата за заштита на потрошувачите за 2019 -2023 година
Планирани активности:
1.1. Презентација на новиот Закон за заштита на
потрошувачите со директивите на Европската Унија
преку организирање на семинар во Скопје.
Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат,
Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен
инспекторат за животна средина, Агенција за храна и
ветеринарство, Агенција за електронски комуникации,
Агенција за лекови и медицински средства, Државен
инспекторат за труд, Царинска управа, Биро за развој
на образованието, стопанските комори, бизнис заедницата, здруженија на граѓани и Организација на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

60.000 денари

1.2. Презентација на Стратегијата за заштита на
потрошувачите за 2019 -2023 година преку организирање на семинар во Скопје.
Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
здравство, Министерство за транспорт и врски , Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат,
Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен
инспекторат за животна средина, Агенција за храна и
ветеринарство, Агенција за електронски комуникации,
Агенција за лекови и медицински средства, Државен
инспекторат за труд, Царинска управа, Биро за развој
на образованието, стопанските комори, бизнис заедницата, здруженија на граѓани и Организација на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

60.000 денари

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукација и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.
Планирани активности:
2.1. Подготовка и печатење на летоци и брошура за
правата на потрошувачите согласно законската регулатива од областа на заштитата на потрошувачите.
Потребни средства:

100.000 денари

2.2. Промоција на летоците од областа на заштитата
на потрошувачите
Организирање на прес конференција во Министерството за економија.
Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
здравство, Министерство за транспорт и врски , Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат,
Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен
инспекторат за животна средина, Агенција за храна и
ветеринарство, Агенција за електронски комуникации,
Агенција за лекови и медицински средства, Државен
инспекторат за труд, Царинска управа, Биро за развој
на образованието, стопанските комори, бизнис заедницата, здруженија на граѓани и Организација на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

0 денари

2.3.Поддршка на невладините организации за заштитата на потрошувачите за спроведување на следното:
- подигање на потрошувачката свест и култура;
- информирање и советување на потрошувачите во
рамки на советите за потрошувачи формирани во локалните самоуправи и локалните, односно националните
невладини организации за заштита на потрошувачите;
- правни совети на потрошувачите;
- медиумски кампањи;
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- доставување на мислења и инцијативи за доуредување на законската регулатива;
- консултанска поддршка на локалните совети за
заштита на потрошувачите и
- други активности сoгласно Законот за заштита на
потрошувачите.
Учесници: Невладините организации за заштитата
на потрошувачите.
Потребни средства:

1.150.000 денари

2.4. Финансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите за чланарина во Европската организација
на потрошувачите - BEUC и Светската потрошувачка
организација - Consumers International.
Потребни средства:

80.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и
зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на
невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.
Планирани активности:
4.1. Организирање на работна средба со институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и невладиниот сектор за заштита на потрошувачите за унапредување на соработката и координацијата на активностите.
Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат,
Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен
инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за животна средина, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации,
Агенција за лекови и медицински средства, Државен
инспекторат за труд, Царинска управа, Биро за развој
на образованието, стопанските комори, бизнис заедницата, здруженија на граѓани и Организација на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

0 денари

4.2. Соработка на Советот за заштита на потрошувачите формиран од Владата на Република Македонија
со Советите за заштита на потрошувачите од пооделни
општини и градот Скопје заради унапредување на соработката и согледување на степенот на реализацијата
на локалните програми за заштита на потрошувачите
во согласност со оваа програма .
Организирање на две работни средби во Скопје и
Охрид.
Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за финансии, Министерство за
труд и социјална политика, Министерство за правда,
Министерство за транспорт и врски , Министерство за
локална самоуправа, Биро за развој на образованието,

Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и
здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, стопанските комори, Организацијата на потрошувачите на
Македонија, градот Скопје, општините во Република
Македонија и претставници од Советот за заштита на
потрошувачите формиран од Владата на Република
Македонија.
Потребни средства:
Вкупно потребни средства:

50.000 денари
1.150.000 денари

2. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Министерство за здравство преку Државен санитарен и здравствен инспекторат во рамки на развивање и
унапредување на политиката за заштита на потрошувачите во областа на заштитата на правата на пациентите
ќе ги реализира следните активности :
Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.
Планирани активности:
2.1. Понатамошно имплементирање на Законот за
заштита на правата на пациентите од страна на инспекторите во подрачните одделенија.
Организирање на регионални средби во Кичево,
Охрид, Берово, Делчево, Струмица, Дебар, Струга, Куманово, Крива Паланка и Кратово.
Учесници:
Министерство за здравство, Фонд за здравствено
осигурување на Македонија и Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

75.000 денари

2.2. Согледувањето на состојбите од областа на
заштитата на правата на пациентите, правата и обврските на здравствените установи, здравствените работници и правата и обврските на пациентите.
Организирање на работни средби во Скопје.
Учесници:
Фонд за здравствено осигурување на Македонија,
претставници на здравствените установи, здравствени
работници, Лекарска комора, Македонско лекарско
здружение и Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

30.000 денари

2.3. Организирање на работни средби на инспекторите
во подрачните одделенија со претставници на локалната
самоуправа во општините кои се обврзани согласно Законот за заштита на правата на пациентите да формираат
Комисија за заштита на правата на пациентите.
Организирање на работни средби во Куманово,
Крива Паланка, Кавадарци, Неготино, Демир Капија,
Струга, Дебар, Кратово и Пробиштип.
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Учесници:
Државен санитарен и здравствен инспекторат, претставници на локалната самоуправа, претставници на
здравствените установи, здравствените работници и
Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

60.000 денари

2.4. Активности во врска со имплементирањето на
Правилникот за безбедност на детски играчки.
Организирање на работна средба во Скопје.
Учесници:
Министерството за економија, Институтот за јавно
здравје, Организацијата на потрошувачите на Македонија и трговски друштва.
Потребни средства:

20.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и
зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на
невладиниот сектор за обезбедување информации и
помош за потрошувачите.
4.1. Изготвување на извештаи за постапувањето по
поднесените претставки од страна на пациентите континуирано во текот на годината, како и за редовните
инспекциски надзори на шест месеци, согласно Законот за заштита на правата на пациентите.
Потребни средства:
Вкуно потребни средства:

0 денари
185.000 денари

3. АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Агенцијата за храна и ветеринарство, во рамки на
развивање и унапредување на политиката за заштита
на потрошувачите во областа на храната ќе ги реализира следните активности:
Цел 2: Обезбедување на повисоко ниво на заштита
на потрошувачите со подигање на свеста и културата,
преку едукативни активности на посебната популациона група ,,средношколци,, со цел заштита на здравјето
и интресите на оваа популациона група.
Планирани активности
2.1. Изготвување на едукативни брошури на темите:
- Труења со храна и како треба да се постапи
- Што значи правилна исхрана и како поздраво да
се храниме
- Како да ја читаме и користиме нутритивната информација/табела истакната на етикетите од прехранбените производи.
2.2. Реализирање на соработка со Бирото за развој
на образованието и поставување на брошурите на веб
страниците на Бирото.
2.3. Промоција на брошурите.
Учесници:
Граѓанските здруженија, на кои ќе им бидат доделени финансиските сретства за реализирање на активностите, ќе соработуваат со Министерството за образование, научни институции, Агенцијата за храна и ветеринарство и општините.

4. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Биро за развој на образованието
Бирото за развој на образованието согласно насоките на Европската Унија континуирано ќе ги реализира
активностите за едукација на учениците од областа за
заштита на потрошувачите во воспитно образовниот
процес во насока на подобрување на информираноста и
едукацијата за остварување на своите права и подигање
на нивната свест како потрошувачи и тоа:
Цел 2: Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите преку едукацијата на учениците и наставниот кадар со активно унапредување на
наставните предмети со поддршка на невладините организации на потрошувачите.
Планирани активности:
2.1. Стручна поддршка на наставниците во рализација на темата Заштита на потрошувачите кои го предаваат наставниот предмет Вештини за живеење во основното образование.
Работилници во основни училишта во Скопје и тоа:
„Љубен Лапе“, „Лазо Ангеловски“, „Драга Стојановска“, „Партение Зографски“, „ Кристјан-Тодоровски
Карпош“, „Григор Прличев“ и др.
2.2. Работилници кои ќе се одржат во одредени
Ученички домови во Скопје и други градови во Република Македонија и тоа: „Партенија Зографски“, „Св.
Наум Охридски“, „Здравко Цветковски“ и „Завод за
рехабилитација“.
2.3. Организирање на работилници од страна на Организацијата на потрошувачите на Македонија и Град
Скопје преку проектот наменет за средните училишта/ученички домови на тема за потрошувачко
право.
2.4. Организирање дебати со наставници и ученици
во средни училишта за поставеност на темата Заштита
на потрошувачите во рамките на вон наставни активности/слободните часови на училиштето, со цел „Како
до воведување во средните училишта едукација за потрошувачките права“.
Учество на дебата во Ученичкиот дом „Партенија
Зографски “, за деца со оштетен слух, како и учениците со посебни потреби за презентирање на нивните
права како потрошувачи.
Учесници:
Министерство за образование и наука , Министерство за економија, Биро за развој на образованието,
Агенција за храна и ветеринарство, преставници од основните училишта, преставници од средните училишта, ученици од наведените училишта, преставници
од научно истражувачки институции, граѓански организации и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства:

500.000 денари

Потребни средства:

60.000 денари

Вкуно потребни средства:

500.000 денари

Вкуно потребни средства:

60.000 денари
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Б. АКТИВНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА
1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Министерството за економија активностите ќе ги реализира во соработка со невладините организации од
областа на заштитата на потрошувачите по пат на објавување на Јавен повик за доделување на финансиски
средства за реализација на програма (проект) и тоа за:
Цел 1. Одржување на работна средба за имплеметација на нов Закон за општа безбедност на производи
со новите директиви на Европската Унија и новиот Закон за технички прописи на производи и оцена на сообразност.
Планирани активности:
1.1. Презентација на новиот Закон за општа безбедност на производи и на Закон за технички прописи на
производи и оцена на сообразност со директивите на
Европската Унија.
Организирање на семинар во Скопје.
Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат,
Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен
инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за животна средина, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации,
Агенција за лекови и медицински средства, Државен
инспекторат за труд, Царинска управа, Биро за развој
на образованието, стопанските комори, бизнис заедницата, здруженија на граѓани и Организација на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

100.000 денари

2.2. Поддршка на невладините организации за заштитата на потрошувачите за спроведување на следното:
- подигање на потрошувачката свест и култура;
- информирање и советување на потрошувачите во
рамки на советите за потрошувачи формирани во локалните самоуправи и локалните, односно националните невладини организации за заштита на потрошувачите;
- правни совети на потрошувачите;
- медиумски кампањи;
- доставување на мислења и инцијативи за доуредување на законската регулатива;
- консултанска поддршка на локалните совети за
заштита на потрошувачите и
- други активности сoгласно Законот за заштита на
потрошувачите.
Учесници:
Невладините организации за заштитата на потрошувачите.
Потребни средства:

1.150.000 денари

2.3. Финансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите за чланарина во Европската организација
на потрошувачите (BEUC) и Светската потрошувачка
организација (Consumers International).
Потребни средства:

80.000 денари

2.4. Подготовка и печатење на две брошури за правата на потрошувачите согласно законската регулатива
од областа на заштитата на потрошувачите преку алтернативно решавање на спорови.
Потребни средства:

60.000 денари

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Цел 3. Обезбедувањето на повисоко ниво на заштита на потрошувачите, преку изработка на нов предлог
Закон за алтернативно решавање на спорови со соодветната ЕУ легислатива.

Планирани активности:
2.1. Информирање на потрошувачите за можностите алтрнативно решавање на спорови и заштита на нивните права.
Организирање на трибини во Битола и Тетово и
прес конференција во Скопје .

Планирани активности:
3.1 Организирање на работна средба за информирање на потрошувачите за изработка на нов предлог Закон за алтернативно решавање на спорови со соодветната ЕУ легислатива.
Организирање на семинар во Скопје.

Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за правда, Министерство за финансии, Министерство за здравство, Министерство за
образование и наука, Државен санитарен и здравствен
инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Биро
за развој на образованието, бизнис заедницата, стопанските комори, здруженија на граѓани и Организацијата
на потрошувачите на Македонија.

Учесници:
Кабинет на заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
правда, Министерство за здравство, Министерство за
транспорт и врски, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за техничка
инспекција, Државен инспекторат за животна средина,
Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, Агенција за лекови и медицин-

Потребни средства:

70.000 денари
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ски средства, Државен инспекторат за труд, Царинска
управа, Биро за развој на образованието, стопанските
комори, бизнис заедницата, здруженија на граѓани и
Организација на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

30.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и
зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на
невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.
Планирани активности:
4.1. Соработка на Советот за заштита на потрошувачите формиран од Владата на Република Македонија
со Советите за заштита на потрошувачите од пооделни
општини и градот Скопје заради унапредување на соработката и согледување на степенот на реализацијата
на локалните програми за заштита на потрошувачите
во согласност со оваа програма.
Организирање на две работни средби во Скопје.
Учесници:
Министерство за финансии, Министерство за труд
и социјална политика, Министерство за правда, Министерство за транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Биро за развој на образованието,
Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и
здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, стопанските комори, Организацијата на потрошувачите на
Македонија, градот Скопје, општините во Република
Македонија и претставници од Советот за заштита на
потрошувачите формиран од Владата на Република
Македонија.
Потребни средства:
Вкуно потребни средства:

10.000 денари
1.500.000 денари

2. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Министерство за здравство преку Државен санитарен и здравствен инспекторат во рамки на развивање и
унапредување на политиката за заштита на потрошувачите во областа на заштитата на правата на пациентите
ќе ги реализира следните активности :
Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.
Планирани активности:
2.1. Понатамошно имплементирање на Законот за
заштита на правата на пациентите од страна на инспекторите во подрачните одделенија.
Организирање на регионални средби во Кичево,
Охрид, Берово, Делчево, Струмица, Дебар, Струга, Куманово, Крива Паланка и Кратово.

Учесници:
Фонд за здравствено осигурување на Македонија,
Министерство за здравство и Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

75.000 денари

2.2. Согледувањето на состојбите од областа на
заштитата на правата на пациентите, правата и обврските на здравствените установи, здравствените работници и правата и обврските на пациентите.
Организирање на работни средби во Скопје.
Учесници:
Фонд за здравствено осигурување на Македонија,
претставници на здравствените установи, здравствените работници, Лекарска комора, Македонско лекарско
здружение и Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

30.000 денари

2.3. Организирање на работни средби од страна на
инспекторите во подрачните одделенија со претставници на локалната самоуправа во општините кои се обврзани согласно Законот за заштита на правата на пациентите да формираат Комисија за заштита на правата
на пациентите.
Организирање на работни средби во Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, Гевгелија, Дојран, Кичево и
Охрид.
Учесници:
Државен санитарен и здравствен инспекторат, претставници на локалната самоуправа, претставници на
здравствените установи, здравствените работници и
Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

60.000 денари

2.4. Активности во врска со имплементирањето на
Правилникот за безбедност на детски играчки.
Организирање на работна средба во Скопје.
Учесници:
Министерство за економија, Институт за јавно
здравје и Организацијата на потрошувачите на Македонија.
Потребни средства:

20.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и
зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на
невладиниот сектор за обезбедување информации и
помош за потрошувачите.
4.1. Изготвување на извештаи за постапувањето по
поднесените претставки од страна на пациентите континуирано во текот на годината, како и за редовните
инспекциски надзори на шест месеци, согласно Законот за заштита на правата на пациентите.
Потребни средства:
Вкуно потребни средства:

0 денари
185.000 денари

Стр. 40 - Бр. 16

24 јануари 2019

3. АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Агенцијата за храна и ветеринарство активноститe
ќе ги реализира во соработка со невладиниот сектор
/граѓански здруженија кои се активни на полето на потрошувачкото право, со цел јакнење на соработката и
поддршка на политиките.
Цел 2. Зголемување на транспаретноста на информациите за обезбедување на безбедна храна и оброци
кои ги задоволуваат потребите на посебните популациони групи „претшколски и школски деца“ во градинки
и основни училишта како потрошувачи.
Планирани активности
2.1 Изготвување на прирачници наменети за операторите кои приготвуваат храна за градинки и основни
училишта, при што ќе биде земен во предвид и Правилникот за стандардите за исхраната и за оброците во
основно училиште, донесен од страна на Министерството за образование и наука:
- Прирачник за оператори со храна кои приготвуваат оброци во предучилишни установи- градинки и
- Прирачник за оператори со храна кои приготвуваат оброци во основни училишта
2.2 Реализирање на соработка со Министерството
за образование и наука и општините и поставување на
прирачниците на нивните веб страници
2.3 Промоција на прирачниците
Учесници:
Граѓанските здруженија, на кои ќе им бидат доделени финансиските сретства за реализирање на активностите, ќе соработуваат со научни институции, Министерството за образование и наука, општините и
Агенцијата за храна и ветеринарство.
Потребни средства:

500.000 денари

Вкуно потребни средства:

500.000 денари

4.МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
4.1. Биро за развој на образованието
Бирото за развој на образованието согласно насоките на Европската Унија континуирано ќе ги реализира
активностите за едукација на учениците од областа за
заштита на потрошувачите во воспитно образовниот
процес во насока на подобрување на информираноста и
едукацијата за остварување на своите права и подигање
на нивната свест како потрошувачи и тоа:
Цел 2.Едукација на потрошувачите за опасностите
од небезбеден производ
Планирани активности
2.1 Изработка на годишни планови за едукација на
потрошувачите за безбедноста на производите, организирање работни средби, семинари, работилници, медиумски кампањи, подготовка на брошури и други промотивни материјали, со цел информирање на учениците-потрошувачи за опасностите од небезбеден производи.

Учесници:
Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија
2.2. Поттикнување на компаниите да водат евиденција за степенот на задоволство од нивните производи и услуги кон потрошувачите.
Планирани активности:
Потикнување на компаниите да спроведат маркетиншки активности за мерење на задоволството на потрошувачите кои се однесуваат на истражување на пазарот и размена на искуства за применетите методи на
мерење на задоволството на потрошувачите.
Учесници:
Биро за развој на образованието, стопанските комори, трговски друштва, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Градот Скопје.
2.4. Зголемена свесност кај учениците за важноста
на правата на потрошувачите и заштита на нивните
права.
Планирани активности:
Едукација за важноста на правата на потрошувачите и нивната заштитата во основното и средното образование.Организирање на обуки, работилници, дебати, и слично, за наставниот предмет „Вештини за живеење“, кој се изучува како изборен предмет во VII,
VIII и IX одделение кој одработува повеќе темитски
подрачја, меѓу кои и заштитата на правата на учениците како потрошувачи.
2.5. Едукација на наставниците и учениците за потрошувачко право, неговата важност на заштитата, часовите и проектните активности / слободни часови по
Бизнис и иновации и претприемништво во училишта за
средно образование и на воспитните групи во Ученичките домови.
Планирани активности:
Воспоставување на поблиска соработка на надлежните национални институции, невладините организации, Организација за заштита на потрошувачи на Македонија и училиштата за средно образование, надлежностите и активностите на институциите, начинот на
соработка, координираност, согласно оваа програма.
Обуки, тренинзи, изработка на едукативни материјали за иформираност и примена на потрошувачкото
право на учениците. Истото се однесува и на учениците во училиштата со посебни образовни потреби како
и на ученичките домови.
Учесници:
Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија
2.6. Зголемена свесност кај учениците со посебни
потреби за важноста на правата на потрошувачите и
заштита на нивните права.
Планирани активности:
Едукација на учениците за потрошувачко право, неговата важноста на заштитата преку часовите и проектните активности /слободни часови во училиштата за
средно образование за деца со посебни потреби како и

24 јануари 2019

Бр. 16 - Стр. 41

ученичките домови. Со одржување на обуки, семинари, изработка на едукативн-дидактички материјали
за потрошувачкото право во училишта за основно и
средно образование, училиштата за деца со посебни
потреби како и ученичките домови, со цел да се запознаат учениците со важноста од постоење на заштита на
потрошувачи, начинот на контактирање со потрошувачите, мерките кои се преземаат за заштита на потрошувачите, права и заштита при електронска нарачка и
електронска трговија, начинот на решавање на жалбите
на потрошувачите и слично.
Учесници:
Министерство за образование и наука, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална
политика, Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на
Македонија.
Потребни средства:

60.000 денари

Вкуно потребни средства:

60.000 денари

IV. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ
Мерките и активностите од оваа програма ќе се
реализираат во рамките на обезбедените средства во
Буџетот на Република Македонија за 2019 и 2020
година.
Надлежните министерства и институции поодделните активности од оваа програма ќе ги реализираат
од сопствени буџетски средства одобрени за тековната
година.
За 2019 година за реализација на активностите од
оваа програма потребни се вкупно 2.245.000 денари.
За 2020 година за реализација на активностите од
оваа програма потребни се вкупно 2.245.000 денари.
V. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11132/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
221.
Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точки 5) и 9), член 63 став (4), член 69 став (4) точка 1) од
Законот за безбедност на храната („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ (*)
Член 1
Во Правилникот за посебните барања за безбедност
и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*1)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/12,
145/14, 59/16 и 197/16) во членот 1 по зборот „колострум;“ се додаваат зборовите „казеини и казеинати погодни за исхрана на луѓето и мешавини од истите,“.
Член 2
Во членот 2 во ставот (2) во точката 4) сврзникот
„и“ на крајот на реченицата се брише.
Во точката 5) точката на крајот на реченицата се
брише и се заменува со точка и запирка.
По точката 5) се додаваат три нови точки 6), 7) и 8)
кои гласат:
„6) „Кисел казеин погоден за исхрана на луѓето“ е
млечен производ добиен со одделување, перење и сушење на кисел наталожен коагулум од обезмастено
млеко и / или други производи добиени од млеко;
7) „Благ казеин погоден за исхрана на луѓето “ е
млечен производ добиен со одделување, перење и сушење на коагулум од обезмастено млеко и / или други
производи добиени од млеко; коагулумот е добиен со
реакција на сириште или други ензими за коагулирње и
8) „Казеинат погоден за исхрана на луѓето“ е млечен производ добиен со дејство на казеин погоден за
исхрана на луѓето или коагулат од сурутка на казеин
погоден за исхрана на луѓето и средства за неутрализација, проследен со сушење.“.
Член 3
По членот 22 се додава нов Оддел IV-а кој гласи:
„Оддел IV-а
Барања за казени и казеинати
Член 22-а
Казеини погодни за исхрана на луѓето
(1) Барања за кисел казеин погоден за исхрана на
луѓето се:
1. Максимална содржина на влага
12% од тежината
2. Минимална содржина на млечни
протеини пресметани на исушениот
90% од тежината
екстракт
од кои најмалку содржина на ка95% од тежината
зеин
3. Максимална содржина на млечна
2% од тежината
маст
() Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
(ЕУ) 2015/2203 на Европскиот Парламент и на советот од 25 ноември 2015 година за приближување на законите на земјите-членки што се однесуваат на казеин и казеинати наменети за консумирање од човекот и за укинување на Директивата на Советот
83/417 /ЕЕЗ (CELEX број 32015L2203).
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4. Максимална киселост која може
да се титрира изразена во ml десинормален раствор на натриумхидроксид на g
5. Максимална содржина на пепел
(вклучително и P2O5)
6. Максимална содржина на безводна лактоза
7. Максимална содржина на седимент (изгорени честички)
2) Загадувачи
Максимална содржина на олово
3) Нечистотии
Туѓи тела (како што се дрво или метални честички, коса или делови од
инсекти)
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0.27

2,5% од тежината
1% од тежината
22,5 mg во 25 g

Член 22-б
0,75 mg / kg

во 25 g

4) Помошни средства во преработка, бактериски
култури и одобрени состојки
1. киселини:
- млечна киселина
- хлороводородна киселина
- сулфурна киселина
- лимонска киселина
- оцетна киселина
- ортофосфорна киселина
2. бактериски култури кои произведуваат млечна
киселина
3. Сурутка
5) Органолептички карактеристики
1. Мирис: нема туѓи мириси.
2. Изглед: боја која се движи од бела до кремаста
бела; производот не треба да содржи никакви грутки
кои не би се распаднале под мал притисок.
(2) Барања за благ казеин погоден за исхрана на луѓето се:
1) Основни фактори за составот
1. Максимална содржина на влага
2. Минимална содржина на млечни
протеини пресметани на исушниот
екстракт
од кои најмалку содржина на казеин
3. Максимална содржина на млечна
маст
4. Минимална содржина на пепел
(вклучително и P2O5)
5. Максимална содржина на безводна лактоза
6. Максимална содржина на седимент (изгорени честички)
2) Загадувачи
Максимална содржина на олово
3) Нечистотии
Туѓи тела (како што се дрво или метални честички, коса или делови од
инсекти)

4) Помошни средства при преработка
- сирило кое ги исполнуваат барањата за адитиви и
- други ензими кои коагулираат со млеко, кои ги исполнуваат барањата за адитиви.
5) Органолептички карактеристики
1. Мирис: нема туѓи мириси и
2. Изглед: боја која се движи од бела до кремаста
бела; производот не треба да содржи никакви грутки
кои не би се распаднале под мал притисок.

12% од тежината
84% од тежината
95% од тежината
2% од тежината
7,5% од тежината
1% од тежината
15 mg во 25 g

0,75 mg / kg

во 25 g

Казеинати погодни за исхрана на луѓето
Барања применливи на казеинати погодни за исхрана на луѓето се:
1) Основни фактори за составот
1. Максимална содржина на влага
8% од тежината
2. Минимална содржина на млечни
88% од тежината
протеини пресметани на исушениот
екстракт
95% од тежината
од кои најмалку содржина на казеин
3. Максимална содржина на млечна
2% од тежината
маст
4. Максимална содржина на безвод1% од тежината
на лактоза
5. pH вредност
од 6.0 до 8.0
6. Максимална содржина на седи22,5 mg во 25 g
мент (изгорени честички)
2) Загадувачи
Максимална содржина на олово
3) Нечистотии
Туѓи тела (како што се дрво или метални честички, коса или делови од
инсекти)

0,75 mg / kg

во 25 g

4) Адитиви
(опционално средства за неутрализирање и пуферски агенси)
Хидроксиди, карбонати, фосфати и цитрати на натриум, калиум, калциум, амониум и магнезиум.
5) Карактеристики
1. Мирис: нема туѓи мириси;
2. Изглед: боја која се движи од бела до кремаста
бела; производот не треба да содржи никакви грутки
кои не би се распаднале под мал притисоки
3. Растворливост: Речиси целосно растворлив во
дестилирана вода, освен калциум казеинат.
Член 4
Во членот 32 во ставот (1) во точката 3) од овој правилник сврзникот „и“ на крајот на реченицата се
брише.
Во точката 4) точката на крајот на реченицата се
брише и се заменува со точка и запирка.
По точката 4) се додаваат четири нови точки 5), 6),
7) и 8) кои гласат:
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„5) во случај на кисел казеин погоден за исхрана на
луѓето, благ казеин погоден за исхрана на луѓето и казеинат погоден за исхрана на луѓето на пакувањата,
контејнерите или на етикетите со јасно видливи, читливи и неизбришливи букви треба да биде означено:
(а) името на млечниот производ, како што е утврдено во точките 6), 7) и 8) од член 2 од овој правилник,
каде, во случај на казеинат погоден за исхрана на луѓето да биде наведена и ознака на катјонот или катјоните
како што е наведено во точка 4) од член 22-б од овој
правилник;
(б) во случај на производи што се продаваат како
мешавини:
- зборовите „мешавина од ...“ проследени со имињата на различните производи од кои е составена смесата, во опаѓачки редослед во однос на тежината;
- ознака на катјонот или катјоните како што е наведено во точка 4) од член 22-б од овој правилник, во
случај на казеинати погодни за исхрана на луѓето и
- содржината на протеини во случај на мешавини
кои содржат казеинати погодни за исхрана на луѓето;
(в) нето количество на производи, изразено во килограми или грамови;
(г) име или деловно име и адреса на операторот со
храна под чие име или деловно име производот се става во промет или, ако тој оператор со храна не е регистриран во Република Македонија, на увозникот;
(д) во случај на производи увезени од трети земји,
името на земјата на потекло и
(ѓ) идентификација на лот на производите или на
датумот на производство.
6) По исклучок од точка 5) подточка (а) на овој
став, деталите наведени во алинеја 3 од подточката (б)
и во подточките (в), (г) и (д) од точка 5) од овој став
може да се означат само во придружен документ.
7) не е дозволено ставање во промет на млечни производи дефинирани во точките 6), 7) и 8) од член 2 од
овој правилник ако деталите наведени во точка 5) подточка (а) од овој став не се означени на македонски јазик, освен ако таквите информациите ги обезбедува
операторот на храната со други средства.
8) Кога минималната содржина на млечни протеини
утврдена во член 22-а став (1) точка 1) подточка 2. од
овој правилник, во член 22-а став (2) точка 1) подточка
2 од овој правилник и член 22-б точка 1) подточка 2 од
овој правилник е надмината во млечните производи дефинирани во точките 6), 7) и 8) од член 2 од овој правилник, овој податок, без исклучок на барања од Правилникот за информации поврзани со храната(*2) може
да биде соодветно обележан на пакувањата, контејнерите или етикетите на производите.“.
Член 5
По членот 46 се додава нов член 46-а кој гласи:
„Член 46-а
(1) Млечните производи дефинирани како кисел казеин погоден за исхрана на луѓето, благ казеин погоден
за исхрана на луѓето и казеинат погоден за исхрана на
луѓето можат да се продаваат под тие имиња само ако
се во согласност со барањата од членовите 22-а и 22- б
од овој правилник.

(2) Казеини и казеинати кои не се во согласност
со барањата од точките 2) и 3) од став (1) и точките
2) и 3) од став (2) од член 22-а од овој правилник и
точките 2) и 3) од член 22-б од овој правилник, не се
користат за подготовка на храна и каде што се ставаат во промет за други цели, се именувани и обележани на таков начин што купувачот не е доведен во
заблуда во однос на нивната природа, квалитет или
наменета употреба.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно
добиена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-3583/3
20 ноември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
______________________________

(*1) Правилникот за посебни барања за храната со
животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ)
бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од
29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло
(CELEX број 32004R0853); Регулатива на Комисијата
(EУ) 2015/1474 oд 27 август 2015 година во врска со
употребата на рециклирана топла вода за отстранување
на микробиолошка контаминација на површината од
трупови од животни (CELEX број 32015R1474); Регулатива на комисијата (ЕК) број 2074/2005 од 5 декември 2005 година со која се пропишуваат мерките за имплементација на одредени производи од Регулативата
(ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на советот и на организација на службените контроли од Регулативата (ЕК) 854/2004 на Евроипскиот парламент и на
Советот и Регулативата (ЕК) број 882/2004 на Европскиот парламент и на советот, дерогациите од Регулативата (ЕК) број 852/2004 на Европскиот парламент и
на Советот и за надополнување на Регулативите (ЕК)
број 853/2004 и број 854/2004 (CELEX број
32005R2074).
(*2)Правилникот за информации поврзани со храната е усогласен со со Регулативата (ЕУ) број 1169/2011
на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2011 година за давање на прехранбени информации на потрошувачите, за изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) бр. 1925/2006 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директива 87/250/EEЗ на Комисијата, Директива 90/496/EEЗ
на Советот, Директива 1999/10/EЗ на Комисијата, Директива 2000/13/EЗ на Европскиот парламент и на Советот, Директивите 2002/67/EЗ и 2008/5/EЗ на Комисијата
и Регулатива (ЕЗ) бр. 608/2004 на Комисијата (CELEX
број 32011R1169).
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