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1. СТРУКТУРА НА ТЕКСТУАЛНИОТ ДЕЛ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 

 
 

            1.1. ВОВЕД 
  
 Стратешкиот план на Агенцијата за стоковни резерви е документ во кој се 
претставени целите и задачите на Агенцијата за стоковни резерви за период од три 
години. Овие цели и задачи се во согласност со Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија.    

 
 

 
1.2. МИСИЈА  
Агенцијата за стоковни резерви е носител на правата, обврските и 

одговорностите во управувањето, користењето и располагањето со стоковните резерви и 
ги врши управните, стручните и други работи во врска со стоковните резерви. 

 
 

1.3. ВИЗИЈА 
  

 Агенцијата за стоковни резерви - самостоен орган на државната управа кој 
управува со квалитетни стоковни резерви составени од производи од исклучително 
значење за животот на населението во Република Македонија, во количини потребни за 
задоволување на потребите на населението во земјата во воена состојба, вонредна 
состојба, елементарни непогоди, еколошки катастрофи како и при поголемо нарушување 
на пазарот. 

 
 
 1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ  
 

Агенцијата за стоковни резерви е носител на активностите во врска со 
планирањето, формирањето, финансирањето, чувањето, обновувањето и користењето на 
стоковните резерви во Република Македонија, ги врши управните, стручните и другите 
работи во врска со стоковните резерви и се грижи за нивото на пополнетост и 
квалитетот на стоковните резерви. 

 
  
 

1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ  
 
Агенцијата за стоковни резерви е самостоен орган на државната управа  со 

својство на правно лице и е единствен орган во Република Македонија кој се грижи за 
стоковни резерви. 

 
 
1.6. СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ  
 

 Агенцијата за стоковни резерви е самостоен орган на државната управа  со 
својство на правно лице со кое раководи директор кој го именува Владата на Република 
Македонија. Во Агенцијата постојат три сектора од кои два со по две одделенија и еден 
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сектор со три одделенија, а надвор од секторите формирани се и две одделенија кои се 
под  директна надлежност на директорот (не се пополнети сите работни места според 
систематизација). 
Сектори и одделенија во Агенцијата: 

• Сектор за финансиски прашања со три одделенија:  
 - одделение за буџетска координација и контрола 
 - одделение за сметководство и плаќања 
 - одделение за јавни набавки 

• Сектор за прехрамбени и индустриски стоки  со две одделенија: 
 - одделение за индустриски стоки 
 - одделение за прехрамбени производи  

• Сектор за општи и правни работи 
 - одделение за општи работи 
 - одделение за правни работи 
и две посебни одделенија:  
 - Одделение за управување со човечки ресурски 
 - Одделение за внатрешна ревизија  
  

Во Агенцијата за стоковни резерви има вкупно 11 (единаесет) вработени државни 
службеници, 1 (еден) возач и 13 (тринаесет) чувари-пожарникари во магацините на 
Агенцијата. 

 
 

 
1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ  
 
Ефикасно и рационално менаџирање со стоковните резерви на Република 

Македонија. 
 

 
 1.8. ОСВРТ  НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2012 ГОДИНА 
 
 
ПРЕХРАНБЕНИ СТОКИ 
 
ПЧЕНИЦА 
 
- Во текот на 2012 година со Одлука на Владата на Република Македонија за 
отстапување на стоки од стоковните резерви без надомест Дов.Бр.123/1 од 09 октомври 
2012 година, на Министерството за правда- Управа за извршување на санкциите (за 
потребите на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република 
Македонија)  му се отстапени 447.700 килограми пченица. 
- По пат на јавно наддавање извршена е продажба на 2.900.301 кг. пченица од 
стоковните резерви. 
- Согласно ‚‚Уредба за начинот на утврдување на максималните количини и вредности 
на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, 
кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви” (Службен 
весник на РМ, бр. 39 од 22.03.2010 година) извршен е отпис на 90.752 кг. меркантилна 
пченица на име кало и растур. 
- Во 2012 година АД Жито Вардар Велес има надоместено 689.353,50 кг. меркантилна 
пченица од кусокот утврден во 2011 година.  
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- На складиштарот Млин Стојчев Битола поденесена му се кривична и прекршочна 
пријава заради незаконско трошење на 2.460.856 кг. пченица од стоковните резерви. 
 
ПЧЕНКА ЗА СТОЧНА ХРАНА 
 
- Согласно ‚‚Уредба за начинот на утврдување на максималните количини и вредности 
на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, 
кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви” (Службен 
весник на РМ, бр. 39 од 22.03.2010 година) извршен е отпис на 14.440 килограми пченка 
на име кало и растур. 
- Согласно Одлука на Владата на Република Македонија за отстапување на стоки од 
стоковните резерви без надомест Бр.41-945/1 од 09 февруари 2012 година, на Центарот 
за управување со кризи му се отстапени 4.940 пченка. 
- На барање на складиштарот Овчеполка Свети Николе извршено е преместување на 
1.972.840 кг. пченка кај складиштарот АД Жито Прилеп – Прилеп. 
 
 
ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА ХРАНА 
 
- Врз основа на судска пресуда против Жито Караорман АД Кичево во 2012 година 
обезбедени се 58.850 кг. јачмен за сточна храна за стоковните резерви и истите се 
преместени во ЈП Агро Берза силоси Прилеп. 
Согласно ‚‚Уредба за начинот на утврдување на максималните количини и вредности на 
загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, 
кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви” (Службен 
весник на РМ, бр. 39 од 22.03.2010 година) извршен е отпис на 13.679 килограми јачмен 
на име кало и растур. 
- Согласно Одлука на Владата на Република Македонија за отстапување на стоки од 
стоковните резерви без надомест Бр.41-945/1 од 09 февруари 2012 година, на Центарот 
за управување со кризи му се отстапени 5.260 кг. јачмен за сточна храна. 
По пат на јавно наддавање извршена е продажба на 3.481.082 килограми јачмен за 
сточна храна од стоковните резерви. 
 
ГОТВАРСКА СОЛ ЗА ЧОВЕЧКА УПОТРЕБА 
- Во текот на 2012 година со Одлука на Владата на Република Македонија за 
отстапување на стоки од стоковните резерви без надомест Бр.41-945/1 од 09 февруари 
2012 година, на Центарот за управување со кризи му се отстапени 1.000 килограми 
готварска сол. 
- Согласно Одлука на Владата на Република Македонија за отстапување на стоки од 
стоковните резерви без надомест Дов.Бр.123/1 од 09 октомври 2012 година, на 
Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите (за потребите на 
казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија)  му се 
отстапено е готварска сол. 
 
СУРОВО (НЕРАФИНИРАНО) СОНЧОГЛЕДОВО МАСЛО 
 
- Согласно Одлука на Владата на Република Македонија за отстапување на стоки од 
стоковните резерви без надомест Дов.Бр.123/1 од 09 октомври 2012 година, на 
Министерството за правда- Управа за извршување на санкциите (за потребите на 
казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија)  му е 
отстапено сурово сончогледово масло. 
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ИНДУСТРИСКИ СТОКИ 
 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
Во текот на 2012 година врз основа на донесени одлуки од страна на Владата на 
Република Македонија, од стоковните резерви испорачани се следните нафтени 
деривати и тоа: 
 
 - Еуродизел БС  
 - Еуросупер БС-95  
 - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1 
 - Мазут М-1 НС 

- Мазут М-2  
- Млазно гориво ГМ-1 

 
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
 
Во текот на 2012 година редовно се вршеше обновување на стоковните резерви на 
лекови и медицински помагала. Обновувањето се врши во соработка и со претходна 
писмена согласност од Министерството за здравство - Биро за лекови.  
Во текот на 2012 година се изврши замена на лекови од стоковните резерви по генерика, 
при што е извршена замена со лекови од домашни производители кои се чуваат кај 
самите производители заради полесно и поекономично обновување и тоа: 
Извршени замени на лекови од стоковите резерви, со одобрение на Министерство за 
здравство-Биро на лекови, кај складиштарот Алкалоид АД-Скопје. 
 
 
 1.9. ОСВРТ  НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2013 ГОДИНА 

 
ПРЕХРАНБЕНИ СТОКИ 
 
ПЧЕНИЦА 
 
- Во текот на 2013 година со Одлука на Владата на Република Македонија за 
отстапување на стоки од стоковните резерви без надомест Дов.Бр.123/1 од 09 октомври 
2012 година, на Министерството за правда- Управа за извршување на санкциите (за 
потребите на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република 
Македонија)  му е отстапена меркантилна пченица. 
- Согласно ‚‚Уредба за начинот на утврдување на максималните количини и вредности 
на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, 
кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви” (Службен 
весник на РМ, бр. 39 од 22.03.2010 година) извршен е отпис на 118.119 кг. меркантилна 
пченица на име кало и растур. 
- На барање на складиштарот Агро Лукс од с. Горубинци Свети Николе извршено е 
преместување на 500.200 кг. меркантилна пченица кај складиштарот АД Жито Лукс од 
Скопје и 2.000.000 кг. меркантилна пченица кај складиштарот ЈП Агро Берза од Скопје. 
- За складиштарот Балкан Промет Јован од Радовиш заведен е судски спор заради 
незаконско трошење на 4.073.154 кг. пченица од стоковните резерви. 
 
ПЧЕНКА ЗА СТОЧНА ХРАНА 
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Во текот на 2013 година: 
- Согласно ‚‚Уредба за начинот на утврдување на максималните количини и вредности 
на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, 
кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви” (Службен 
весник на РМ, бр. 39 од 22.03.2010 година) извршен е отпис на 18.637 кг. Пченка за 
сточна храна на име кало и растур. 
 
ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА ХРАНА 
Во текот на 2013 година: 
- По пат на јавна набавка согласно со Законот за јавни набавки извршено е купување на 
3.633.402 килограми јачмен за сточна храна за стоковните резерви. 
- Согласно ‚‚Уредба за начинот на утврдување на максималните количини и вредности 
на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, 
кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви” (Службен 
весник на РМ, бр. 39 од 22.03.2010 година) извршен е отпис на 9.770 кг. Јачмен за сточна 
храна на име кало и растур. 
 
ГОТВАРСКА СОЛ ЗА ЧОВЕЧКА УПОТРЕБА 
- Извршено е обновување на 1.111.143 кг. готварска сол од стоковните резерви. 
   
СУРОВО (НЕРАФИНИРАНО) СОНЧОГЛЕДОВО МАСЛО 
- Согласно Одлука на Владата на Република Македонија за отстапување на стоки од 
стоковните резерви без надомест Дов.Бр.123/1 од 09 октомври 2012 година, на 
Министерството за правда- Управа за извршување на санкциите (за потребите на 
казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија)  со 
решение му е отстапено сурово сончогледово масло. 
 
 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
Во текот на 2013 година врз основа на донесени одлуки од страна на Владата на 
Република Македонија, од стоковните резерви испорачани се следните количини на 
нафтени деривати и тоа: 
 
 - Еуродизел БС  

- Екстра лесно 1 (ЕЛ-1 
 - Мазут М-1 НС 
 
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
 
Во текот на 2013 година редовно се врши обновување на стоковните резерви на лекови и 
медицински помагала. Обновувањето се врши во соработка и со претходна писмена 
согласност од Министерството за здравство - Бирото за лекови. 
 
 
ОЧЕКУВАНИ АКТИВНОСТИ 2013-2014: 
  
- До крајот на 2013 година: Објавување на оглас за јавно наддавање за продажба на 
меркантилна пченица од стоковните резерви по втор пат. 
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- Во текот на 2013 и 2014 година потребно е да се набават дополнителни количини на 
одделни стоки во стоковните резерви кои се димензионирани и утврдени согласно 
Среднорочната Програма за формирање на стоковните резерви за периодот 2011-2015 
година (Службен весник на РМ бр.158/2010) така што да обезбедат покриеност на 
потрошувачката во Република Македонија за: 
 
 - пченица   за    120    дена, 
 - пченка   за    60    дена, 
 - јачмен   за    60    дена, 
 - готварска сол  за    45    дена, 
 - масло за јадење  за    45    дена, 

- нафтени деривати, и тоа: 
 * еуросупер 95 БС   за    мин.  5 дена, 
 * еуродизел БС (Д-Е V) за    мин.  7 дена, 
 * екстра лесно ЕЛ-1 за    мин.  4 дена, 

  * мазут М-1 НС  за    мин.  5 дена, 
 

пресметано врз основа на годишната потрошувачка во Република Македонија. 
- Во текот на 2014 година врз основа на барање од Министерството за земјоделство 
шумарство и водостопанство се планира преземање со право на користење на силоси во 
Прилеп кој досега беа дадени на користење на ЈП Агро Берза Скопје. Со самото тоа ќе 
биде потребно да се изврши преземање на веќе вработените 3 лица ( од кое едното оди 
во пензија во текот на 2014 година) а ќе биде потребно и вработување на нови 4 лица 
како магацински работници. 

 
 1.10 ПРОГРАМИ  

  
1.10.1 Програма - Управување со стоковни резерви 

 
Агенцијата за стоковни резерви е носител на активностите во врска со 

планирањето, формирањето, финансирањето, чувањето, обновувањето и користењето на 
стоковните резерви во Република Македонија, ги врши управните, стручните и другите 
работи во врска со стоковните резерви и се грижи за нивото на пополнетост на 
стоковните резерви. 

 
Потребни човечки ресурси: 
Во Агенцијата за стоковни резерви има вкупно 15(петнаесет) вработени државни 

службеници, 1(еден) возач и 13(тринаесет) чувари-пожарникари во магацините на 
Агенцијата. 
 
 
РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ 
 
Развивање на политики 
Координација на политиките во Агенцијата за стоковни резерви врши директорот во 
соработка со раководителите на сектори. 
 
 
Стратешко планирање/подготвување на Буџетот 



 8 

Стратешкиот план за Агенцијата за стоковни резерви го изготвува Секторот за 
материјално финансиско работење  во соработка со Секторот за индустриски и 
прехрамбени стоки. 
 
 
Извршување на Буџетот и управување со средства 
- Доследна примена за Законот за извршување на Буџетот, 
- Рационално користење на средствата,  
- Обука на вработените за извршување и управување со буџетот 
 
Управување со човечки ресурси 
Во Агенцијата за стоковни резерви има посебно Одделение за човечки ресурси. 
  
Управување со информациски технологии 
Во Агенцијата за стоковни резерви нема посебно Одделение за информациски 
технологии.  
 
Внатрешна ревизија 
За внатрешна ревизија во Агенцијата за стоковни резерви предвидено е посебно 
одделение за внатрешна ревизија, меѓутоа истото не е формирано поради потребата од 
нови вработувања. 
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Спроведувањето, односно реализацијата на плановите за постигнување на поставените цели и задачи ќе се базира на 

Среднорочната програма за формирање на стоковните резерви за период 2011-2015 година, врз основа на која, а во зависност од 
висината на средствата определени со Буџетот на Република Македонија за 2014 година, Агенцијата за стоковни резерви ќе и 
предложи на  Владата на Република Македонија  да донесе Програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковните 
резерви во 2014 година. 
 
 

УПРАВУВАЊЕ СО СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
 
2.1.                                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата 
 

Образложение: Програмата Управување со стоковни резерви произлегува од: 

1. Законот за стоковни резерви и Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија                                                         

2. НПАА (точно идентификувајте го приоритетот на ЕП, Поглавјето, ,секторот и темата од НПАА) 

Поглавје:  

Приоритет:  

Подрачје:  

Тема:  

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:  
Обезбедување на квалитетни стоки во состав на стоковните резерви и одржување на доволни количини за интервенција во услови на 
воена состојба, вонредна состојба, елементарни непогоди и други вонредни услови, за задоволување на потребите на населението во 
Република Македонија и ефикасно менаџирање со стоковните резерви. 

 

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
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Назив на Програмата:  Управување со стоковни резерви Цел на Програмата: Зголемување на економскиот раст и 
конкурентноста на трјна основа, повисока стапка на вработеност, 
пораст на животниот стандард и квалитет на живеење преку 
ефикасно и рационално менаџирање со стоковните резерви на 
Република Македонија. 

Показатели за успех на Програмата:  Обезбедени доволни количини на квалитетни стоковни резерви за целосна пополнетост на 
стоковните резерви, согласно Законот и програмите за работа со стоковните резерви и нивно ефикасно и функционално користење. 

 
Програмата е:                                                                       х     хоризонтална                                         вертикална  

 
  

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата - Управување со стоковни резерви  

Резултат 1: Редовна контрола и попис на стоковните резерви  
 

Показател за успешност: Нема неовластено трошење на 
стоковните резерви  
 

 

Резултат 2: Изработка на Програма за работа на Агенцијата и 
реализацина на програмата преку набавка и продажба на стоки од 
стоковните резерви заради обновување  

Показател за успешност:  
- Донесена Програма за работа на Агенцијата за стоковни резерви  
- Пополнети стоковни резерви до потребното ниво, со стоки со 
задоволителен квалитет 

 

 
4. Принципи на правична застапеност  

 
2014 

очекувано влијание 
При вработување на нови кадри ќе се води сметка 

за спроведување на уставното начело за соодветна и 
правична застапеност на заедниците кои не се 

мнозинство во РМ 

2015 
очекувано влијание 

При вработување на нови кадри ќе се води сметка 
за спроведување на уставното начело за соодветна и 

правична застапеност на заедниците кои не се 
мнозинство во РМ 

2016 
очекувано влијание 

При вработување на нови кадри ќе се води сметка за 
спроведување на уставното начело за соодветна и 

правична застапеност на заедниците кои не се 
мнозинство во РМ 
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