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     Критериуми за распределба на средствата од точка 1  
се следни: 

A) Подрачје во кое се наоѓа 
- Урбана средина 
- Рурална средина 
 
Б) Досегашен начин на водоснабдување на населе-

нието 
- Од водоводна мрежа 
- Од јавна чешма 
- Од бунари 
- Останато. 
 
В) Финансиско учество на на локална самоуправа и 

јавните комунални претпријатија во изградбата на сис-
темот за водоснабдување. 

      
IV 

Средствата од глава 3 точка 1 ќе се користат врз ос-
нова на доставени барања за финансирања за “Изград-
ба на нови и одржување и унапредување  постојните 
јавни водоснабдителни објекти”. 

Барање може да поднесат единиците на локална са-
моуправа и јавните комунални претпријатија најдоцна 
до 30.03.2014 година. Кон барањето треба да бидат 
доставени следните документи: 

- Дозвола за користење на вода,  
- Основен проект изработен од стручна установа 

или друго правно лице лиценцирано за вршење на та-
ков вид работа. 

- Ревизија на проектот од стручна установа или дру-
го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид 
работа. 

- Решение за одобрен елаборат за заштита на жи-
вотната средина или Студија за оценка на влијанието 
на животната средина. 

 
V 

Средствата од дел 3 точка 2, 3 и 4 ќе се користат за 
потребите на  Министерството за животна средина и 
просторно планирање во согласност со член 212 став 3 
и став 6  од Законот за води и согласно Законот за јав-
ни набавки.  

VI 
За реализација на Програмата за управувањето со 

водите за 2014 година ќе се грижи Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 

 
VII 

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино-
то објавување  во Службен весник на Република Маке-
донија.  

 
Бр. 41-10631/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

144. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012 и 55/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
8.1.2014 година донесе 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Средствата за Програмата за изработка на прос-

торни планови во Република Македонија за 2014 годи-
на се обезбедени во раздел 12101, програма 3, подпрог-

рама 30, категорија 42, ставка 425 договорни услуги, 
утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2014 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 180/2013),во износ од 2.500.000 денари.  

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за:     

2.1. СЕА (стратешка оцена на влијане) за Нацрт 
просторен план за Национален Парк Галичица                                                                  

300.000.00 ден.                  
2.2. СЕА (стратешка оцена на влијание) за Нацрт 

просторен   план за Национален Парк Маврово                                                      
500.000.00 ден.           

2.3. Извештај за спроведување на Просторен план 
на Република Македонија за 2013 година                     

1.200.000.00 ден. 
2.4. Обврски по Договор од  2011 година                                          

500.000.00 ден. 
3. За начинот и динамиката на спроведување на 

Програмата 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 Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-10648/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

145. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
180/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗА-
ЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Со оваа програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2014 година, утврдени во разделот 04010- Секре-
таријат за спроведување на Рамковниот договор, пот-
програма К5 – Соодветна и правична застапеност на за-
едниците, кои се наменети за вработување на припад-
ниците на заедниците кај буџетските корисници и 
единките корисници од централна власт. 

Програмата за вработување на припадниците за за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2014 година (во натамошниот текст Програма 
за вработување), заснована според принципот на соод-
ветна и правична застапеност, се состои од следниве 
елементи: 

- Принципи; 
- Цели на програмата за вработување; 
- Планирани вработувања  за 2014 година; 
- Финансиски  импликации. 
Програмата за вработување претставува целокупен 

план на Секретаријатот за спроведување на Рамковни-
от договор при Владата на Република Македонија за 
обезбедување на работни места во поглед на соодвет-
ната и правичната застапеност на етничките заедници.  

 
1. Принципи на Програмата за вработување 
Програмата за вработување е изработена во соглас-

ност со следните принципи: 
- Принцип на единство, според кој политиките за 

соодветна и правична застапеност се вклучени во еден 
документ со цел да се обезбеди ефикасност, а за отста-
пувањата е потребна образложена  одлука;  
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- Принцип на годишно поднесување за да се обезбе-
ди совпаѓање со буџетските барања; 

- Принцип на транспарентност, соработка со други-
те институции кои директно или индиректно се поврза-
ни со реализирање на Програмата за вработување на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија за 2014 година. 

 
2. Цели на Програмата за вработување: 
- Определување на целите за имплементација на со-

одветната и правичната застапеност на заедниците кои 
не се мнозинство во Република Македонија; 

- Подржување на мониторингот и оценувањето на 
напредокот во имплементацијата на соодветната и пра-
вичната застапеност; 

- Зголемена посветеност кон соодветната и правич-
ната застапеност во јавниот сектор; 

- Обезбедување транспарентност во имплементаци-
јата на начелото на соодветна и правична застапеност. 

 
3. Планирани вработувања  за 2014 година 
За 2014 година планирани се вкупно 400 нови вра-

ботувања на државни службеници, припадници на ет-
ничките заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија со што и понатаму ќе се подобри соодвет-
ната и правичната застапеност на заедниците .  

При утврдување на идните нови вработувања Сек-
ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ја 
има во предвид: 

- Правичната застапеност на етничките заедници 
според образование, звање, полова структура и етничка 
припадност  во институциите; 

- Слободните работни места според образование, 
звање, полова структура и етничка припадност. 

При тоа  земени се  во предвид: 
- слободните работни места според пензионирање; 
- слободните работни места предвидени засновувај-

ќи се на искуството од претходните години; 
- слободните работни места – нови работни места 

потребни од функционални причини. 
Огласите за вработување на припадниците на заед-

ниците кои не се мнозинство во Република Македонија 
за 2014 година, Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор ќе ги објави и реализира перио-
дично односно во неколку фази согласно реалните и 
утврдените потреби за вработување на државни служ-
беници – припадници на етнички заедници. 

 
4. Фискални Импликации 
За реализација на Програмата за вработување Сек-

ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор  
има планирано  средства во Буџетот за 2014 година во 
износ од 45.000.000 денари. 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор и во 2014 година ќе продолжи со распоредување-
то на вработените државни службеници  како и на оние 
кое се планираат да бидат вработени во Секретарија-
тот, согласно Програмата за вработување за 2014 го-
дина. 

Програмата за вработување влегува  во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија’’. 

 
Бр. 41-10671/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

146. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/2010 и 135/2011), а во врска со 
член 20 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2014 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.180/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа Програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на  Република Македони-
ја за 2014 година, Раздел 04010 - Секретаријат за спро-
ведување на Рамковниот договор на Влада на Републи-
ка Македонија, програма 2, потпрограма 21, ставка 463 
- Трансфери до невладини организации кои се намене-
ти за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, во вкупен износ од 10 000 
000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-
ристат за финансирање  на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, преку грантови за програ-
ми (проекти) во следниве приоритетни цели: 

- проекти наменети за градење доверба меѓу раз-
личните етнички заедници; 

- проекти наменети за промоција на успешен сожи-
вот кај различните етнички заедници; 

- проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката соработка во областа на културата, спортот и об-
разованието; 

- проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката толеранција; 

- проекти наменети за унапредување на имплемен-
тацијата на Охридскиот рамковен договор; 

- проекти наменети за анализа и мониторинг на им-
плементацијата на Охридскиот рамковен договор. 

3. За реализација на оваа програма се грижи Секре-
таријатот за спроведување на Рамковниот договор на 
Владата на Република Македонија. 

4. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат 
доделени средства согласно Програмата, по завршува-
њето на своите програмски активности ќе достават из-
вештај за користењето на средствата до Секретаријат 
за спроведување на Рамковниот договор на Владата на 
Република Македонија, најдоцна до 31.01.2015 година. 

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 
договор на Владата на Република Македонија ќе дос-
тави Извештај за реализација на Програмата до Влада-
та на Република Македонија со финансиски показатели 
и образложение на постигнатите резултати, до 
28.2.2015 година. 

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

 
Бр. 41-10672/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

147. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите  („Службен весник на Република 
Македонија” бр.2/2006, 57/2010 и 170/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.1.2014 година, донесе 


