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

на трајно користење без надомест на Планинарско Гор-
скоспасително Друштво АВА КОТА 1050 Новаци. 

 
Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 
склучува договор со претседателот на Планинарско 
Горскоспасително Друштво АВА КОТА 1050 Новаци 
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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5168/1   Претседател на Владата 

30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2505. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГ-
РАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

„СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Инвестиционата програма за 2019 го-
дина на  ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, 
бр.02-1376/1-1 од 17.7.2019 година, усвоена од  Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, 
одржана на 17.7.2019 година.  

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

 
Бр. 45-5591/1   Претседател на Владата 

30 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2506. 

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2019 година („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 238/18), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 го-
дина, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА 

ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
I 

(1) Со оваа програма ќе се реализираат активности 
за поддршка на плански региони со цел имплементаци-
ја на проекти за подобрување на пристапот до обработ-
ливи површини во подрачја на интензивна земјоделска 
дејност. 

(2) Средствата за реализација на оваа програма се 
утврдени согласно Буџетот на Република Македонија 
за 2019 година (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.238/18), раздел 14001 - Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 
- Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјо-
делство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпри-
јатија и невладини организации во износ од 
24.000.000,00 денари. 

 
II 

(1) Средствата од дел I на оваа програма во износ 
од 14.700.000,00 денари ќе се користат за реализација 
на активности за поддршка на плански региони со цел 
имплементација на проекти за подобрување на приста-
пот до обработливи површини во подрачја на интен-
зивна земјоделска дејност. 

(2) Средствата од дел I од оваа програма во износ 
од 9.300.000,00 денари се наменети за неподмирени об-
врски по Програмата за капитални субвенции за развој 
на планските региони во областа на земјоделството и 
руралниот развој од 2018 година  

 
III 

Корисници на средствата од дел II на оваа програма 
се центрите за развој на планските региони на терито-
ријата на Република Северна Македонија, регистрира-
ни согласно Законот за рамномерен регионален развој. 

 
IV 

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство ќе објави Јавен повик за доставување 
на предлог-проекти во областа на земјоделството и ру-
ралниот развој кои ќе ја подобрат руралната инфрас-
труктура а на кој ќе можат да се поднесуваат барања за 
финансирање најдоцна до 15 Август 2019 година. 

(2) Максималниот износ на поддршката по корис-
ник е 3.000.000,00 денари од вредноста на прифатливи-
те трошоци на проектот. 

(3) Прифатливи трошоци се трошоците за изведба и 
надзор за проекти кои ќе имаат за цел подобрување на 
патната инфраструктура во подрачјата со земјоделска 
дејност и обработливи површини. 

(4) Предлог-проектите се прифаќаат додека не се 
исцрпат целосно средствата од програмата. 

(5) Еден корисник може да поднесе само едно бара-
ње за користење на средства од оваа програма. 

(6) За учество по јавниот повик барателот треба да 
поднесе до Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство: 

- Барање за финансирање на проекти кои се опфате-
ни со оваа програма; 

- Предлог-проект со детална анализа, при што до-
колку има повеќе предлог-проекти тие треба да се оз-
начат со редослед за приоритет на финансирање; 

- Финансиски план и рок на имплементација на 
проектот, и 

- Тековна состојба на барателот од Централен Ре-
гистар на Република Северна Македонија. 

(7) Барањето за финансирање на проекти од областа 
на земјоделството и руралниот развој може да се обез-
беди преку интернет страницата на Министерството: 
www.mzsv.gov.mk 

(8) Целокупната документација од ставот (6) на 
овој дел се доставува во еден оригинален примерок за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
барателот. 

(9) Формата и содржината на Барањето за финанси-
рање на проекти од областа на земјоделството и рурал-
ниот развој се дадени во Прилог кој е составен дел на 
оваа програма. 
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V 
(1) За спроведување на Јавниот повик за доставува-

ње на предлог-проекти од областа на земјоделството и 
руралниот развој, министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија, која ќе биде 
составена од три члена и нивни заменици од редот на 
вработените во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз осно-
ва на следните критериуми за бодирање на доставените 
проекти и тоа: 

- Учество на планскиот регион во креирањето на 
вкупната бруто-додадена вредност во земјоделството 
на Република Северна Македонија, согласно последни-
те статистички податоците на Регионални сметки во 
земјоделството на Државниот завод за статистика ќе се 
бодира на следниот начин: 

 
Процент (%) на учество Бод 

На секој 1% 1 

 
- Реализацијата на проектот да врзува што поголема 

земјоделска површина изразена во хектари (ha) ќе се 
бодира на следниот начин: 

 
Површина во хектари Бод Максимум бодови 
На секои 20 хектари 1 30 

 
- Процент на учество во државната помош за рам-

номерен регионален развој на планскиот регион сог-
ласно податоците од Одлуката за класификација на 
планските региони според степенот на развиеноста за 
период од 2018 до 2023 година (“Службен весник на 
Република Македонија” 234/18) ќе се бодира на след-
ниот начин:   

 

Плански Регион 

Учество во државната 
помош за рамномерен 

регионален развој 
 (во %) 

Бод 

Скопски 7,2% 6 

Југо-источен 11,1% 8 

Источен 11,3% 10 

Пелагониски 11,9% 12 

Полошки 13,2% 14 

Југо-западен 13,3% 16 

Вардарски 14,7% 18 

Северо-источен 17,3% 20 

 
(3) Комисијата од став (1) на овој дел по пристигну-

вањето на сите барања доставени за времетраење на 
Јавниот повик, со записник ќе го утврдат точниот број 
на пристигнати барања и ќе изготви Листа на баратели 
кои имаат уредна и комплетна документација. По из-
вршената евалуација на пристигнатите предлог-проек-
ти Комисијата ќе изготви Записник за евалуација, ран-
гирање и избор и извештај за избор на одобрени про-
екти, согласно критериумите од став (2) на овој дел. 

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплет-
на документација нема да бидат утврдени во Листата 
на баратели. 

(5) По извршениот избор на баратели кои ќе бидат 
финансирани од оваа програма, истите ќе бидат извес-
тени по писмен пат за денот на потпишување на Дого-
вор за финансирање кој ќе се склучи помеѓу корисни-
кот на средствата и министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

(6) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство однапред целосно ќе ги исплати одоб-
рените средства согласно договорот за финансирање. 

(7) Избраните корисници на средства (центрите за 
развој на планските региони) треба да започнат поста-
пка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач 
на работите предвидени во проектот и надзор над ис-
тиот. 

(8) Корисниците на средства со изведбата истовре-
мено треба да изберат и најповолен понудувач за над-
зор над работите. 

(9) Одобрените проекти треба да се реализираат од 
корисниците во рок од 12 месеци од денот на потпишу-
вање на Договорот за финансирање. 

(10) Корисниците на средствата на крајот на импле-
ментацијата на проектот треба да поднесат комплетен 
финансиски и наративен извештај најдоцна 15 дена по 
крајниот рок за имплементација на проектот. Доколку 
корисниците на средствата не постапат согласно Дого-
ворот за финансирање, добиените средства ги враќаат 
во буџетот на Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, на начин утврден со Договорот 
за финансирање. 

 
VI 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, заклучно со 31.12.2020 година ќе достави из-
вештај со финансиски показатели за реализација на 
оваа програма. 

 
VII 

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

 
Бр. 45-5208/1   Претседател на Владата 

30 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2507. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за зем-
јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија бр.152/19), член 12 
од Законот за виното („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 
188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 70/18) и член 66 од Зако-
нот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за финансиска поддршка во земјодел-
ството за 2019 година во вкупен износ од 6.263.767.000 
денари, обезбедени согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2019 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.238/18) раздел 140.04 програ-
ма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се 
користат според следните мерки: 


