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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

2486.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 3 од Одлуката
за основање на Национален совет за евроинтеграции

2485.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

(„Службен весник на Република Македонија број

публика Северна Македонија и членот 3 од Одлуката

140/2007 и 91/11), Собранието на Република Северна

за основање на Делегација на Собранието на Републи-

Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2019 го-

ка Македонија во Парламентарниот комитет за стаби-

дина, донесе

лизација и асоцијација („Службен весник на Република
Македонија" број 88/2004 и 73/17), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
30 јули 2019 година, донесе

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ,
ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА НА-

ОДЛУКА
ЗА

ОДЛУКА

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР

НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретсе-

ЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на
Република Македонија“ број 89/17, 122/17, 160/17,
20/18 и 191/18), во точката I. под в) за членови точката
11. се менува и гласи:

датели, членови и заменици - членови на Делегацијата

- „доц. д-р Александар Спасов, од Универзитетот

на Собранието на Република Македонија во Парламен-

„Св. Кирил и Методиј” Скопје, претставник од Кабине-

тарниот комитет за стабилизација и асоцијација

тот на претседателот на Република Северна Македо-

(„Службен весник на Република Македонија" број

нија.”

89/17, 122/17, 160/17 и 20/18), во точката I. под а) за

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

претседател, зборовите: „Горан Милевски” се замену-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ваат со зборовите: „Соња Мираковска”.

ка Северна Македонија“.

Под в) за членови: во точката 1) зборовите: „Соња
Мираковска“ се заменуваат со зборовите: „Бетиане Ки-

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

тев“, а под г) за заменици членови: во точката 3) зборо-

МАКЕДОНИЈА

вите: „Бетиане Китев“ се заменуваат со зборовите:
„Ивана Туфегџиќ”.

Број 08 – 4386/1

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

30 јули 2019 година

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

Претседател на Собранието
на Република Северна

Скопје

ка Северна Македонија“.

Македонија,
м-р Talat Xaferi, с.р.
__________

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4385/1

Претседател на Собранието

30 јули 2019 година

на Република Северна

Скопје

Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

2487.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 158
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ОДЛУКА

2488.

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

Врз основа на членот 9 став (1) алинеја 2, а во

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

врска со членовите 10 и 11 ставови (2), (4) и (5) од За-

ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА

конот за Судскиот совет на Република Северна Маке-

„ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“, ВО ИСЛАМСКАТА

донија („Службен весник на Република Северна Маке-

РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН
1. За учество во мировната операција „Одлучна
поддршка“, во Исламската Република Авганистан се

донија“ број 102/19), претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија на 30 јули 2019 година
распиша

испраќаат 38 (триесет и осум) припадници на Армијата
на Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Армијата) и тоа:
- 25 (дваесет и пет) припадници на Армијата, во

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНOВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ШТО ГИ ИЗБИРА

Единицата за заштита на силите на Главната оператив-

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

на команда во Кабул, за период од 6 (шест) месеци,

МАКЕДОНИЈА

сметано од декември 2019 година до јуни 2020 година
1.Собранието на Република Северна Македонија ќе

и
- 13 (тринаесет) штабни старешини на Армијата, во
Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период од 6 (шест) месеци, сметано од декември 2019 година до јуни 2020 година.

врши избор на два члена на Судскиот совет на Република Северна Македонија.
2. За член на Судскиот совет на Република Северна
Македонија се избира лице од редот на универзитетски

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци

професори по право, адвокати, поранешни судии на

на плати на припадниците на Армијата за време на из-

Уставен суд на Република Северна Македонија, меѓу-

вршувањето на мировната операција, ги обезбедува
Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт,
сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските
земји.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија под-

народни судии и други истакнати правници, кое во моментот на објавувањето на огласот ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија

несува извештај пред Собранието на Република Север-

се истакнало со научна или професионална работа или

на Македонија.

со свое јавно делување,

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

- да не е осуден со правосилна судска пресуда за

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

кривично дело злоупотреба на службена должност и

лика Северна Македонија“.

овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

шест месеци што го прави недостоен за да ја врши
функцијата член на Советот и
- да ужива углед и да поседува интегритет за врше-

Бр. 08-4387/1

Претседател на Собранието

30 јули 2019 година

на Република Северна

Скопје

Македонија,

кое во моментот на објавување на огласот врши судис-

м-р Talat Xhaferi, с.р.

ка или јавнообвинителска функција или лице кое било

ње на функцијата член на Совет.
3. За член на Советот не може да биде избрано лице

1 август 2019
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разрешено од судиска или јавнообвинителска фун-

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

кција, освен ако Европскиот суд за човекови права ут-

НА ЧЛЕНOТ 21 СТАВ (1) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ

врдил прекршување на Европската конвенција за чове-

ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА („СЛУЖБЕН ВЕС-

ковите права во постапката за разрешување, ниту лице

НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 112/14,

кое во последните четири години било пратеник, член

129/15, 23/16, 190/16 И 248/18)

на Влада на Република Северна Македонија или вршело функција во орган на политичка партија.
4. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на ис-

Одредбата на членот 21 oд Законот за данокот на
добивка („Службен весник на Република Македонија“
број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), гласи:

полнувањето на условите од точката 2 на овој оглас, во

„(1) Задржувањето на данок се применува на сле-

оригинал или заверена копија на нотар, заинтересира-

дниве приходи, без оглед дали се исплатени во Репуб-

ните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на

лика Македонија или во странство:

Република Северна Македонија во рок од 15 дена од

1) приход од дивиденди;

денот на објавувањето на Огласот во „Службен весник

2) приход од камата од резидент;

на Република Северна Македонија“.

3) приход од камата од нерезидент кој има постоја-

За исполнување на условот од точката 3 на овој оглас кандидатот треба да достави лична изјава заверена
на нотар дека во моментот на објавување на огласот не
врши судиска или јавнообвинителска функција или не
бил разрешен од судиска или јавнообвинителска фун-

на деловна единица во Република Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица;
4) приход од авторски хонорар исплатен од резидент;
5) приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во Република Маке-

кција, освен ако Европскиот суд за човекови права ут-

донија, ако авторскиот хонорар е на трошок на постоја-

врдил прекршување на Европската конвенција за чове-

ната деловна единица;

ковите права во постапката за разрешување, ниту дека
во последните четири години бил пратеник, член на
Влада на Република Северна Македонија или вршел
функција во орган на политичка партија.
5. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

6) приход од забавни или спортски активности кои
се вршат во Република Македонија;
7) приход од вршење на менаџмент, консалтинг,
финансиски услуги и услуги на истражување и развој,
ако приходот е исплатен од резидент или е на трошок
на постојаната деловна единица во Република Македонија;
8) приход од осигурителни премии за осигурување
или реосигурување од ризици во Република Македо-

Бр. 09-4391/1

Претседател на Собранието

30 јули 2019 година

на Република Северна

Скопје

Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

2489.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
30 јули 2019 година, даде

нија;
9) приход од телекомуникациски услуги меѓу Република Македонија и странска држава и
10) приход од закуп на недвижности во Република
Македонија.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, данокот
не се задржува на следниве приходи:
1) на трансфер на дел од добивката на постојана деловна единица на странско правно лице во Република
Македонија, на која претходно е платен данок на добивка;
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2) на приход од камата од должнички инструменти
издадени и/или гарантирани од страна на Владата на
Република Македонија, Народната банка на Република
Македонија и банки или други финансиски институции
кои дејствуваат како претставник на Владата на Република Македонија;
3) на приход од камата од депозити во банка лоцирана во Република Македонија и
4) на приход остварен од посредување или консалтинг со државни хартии од вредност на меѓународен
финансиски пазар.”.
Одредбата од членот 21 став (1) точка 4) треба да се
толкува, така што, приход од авторски хонорар исплатен од резидент не се однесува на приход од користење
на сродни права за чие користење, меѓу другите се и
радиодифузните организации кои набавуваат странска
програма врз oснова на договор за лиценца.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-670/1

Претседател на Република

31 јули 2019 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2491.
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 Репуб-

Број 08 – 4399/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xaferi, с.р.

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

2490.
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998,
91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019)
согласно член 1 од Законот за помилување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 99/16),
Претседателот на Република Северна Македонија донесе

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА

ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
ИЛИНДЕН ВОН ГРАДЕЖЕН, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општи-

I
Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. АРИФ УМЕР ОСМАН од с.Долгаш, Центар
Жупа, во траење од 3 месеци
2. МАРИЈА ЈОРДАН ЗОРБОВСКА ЃЕОРГИЕВА од
с.Облешево, во траење од 2 месеци

на Илинден.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 135985м2,
ги има следните катастарски индикации:

1 август 2019
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5000/1
Заменик на претседателот
4 јули 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2492.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО
БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 18537м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5021/1
Заменик на претседателот
4 јули 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1 август 2019

2493.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
јули 2019 година, донесе
ОДЛУ КА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТA СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КO РОПАЉЦЕ И КО ВИШТИЦА - ВОН Г.Р.,
OПШТИНА ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со класа на намена Г4-стовариштa
со придружни содржини КO Ропаљце и КО Виштицавон г.р., Општина Липково.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5022/1
Заменик на претседателот
4 јули 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1 август 2019
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2494.
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 Репуб-

2495.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен еесиик ма Република Македонија“ 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

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ИЛИНДЕН ВОН
ГРАДЕЖЕН, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општина Илинден.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 97824 м2 ,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - Ц.О. СКОПЈЕ ЗА
ПЕРИОДОТ 1.1 - 31.12.2018 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Ревидираната годишна сметка и Извештајот за работењето на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта - Ц.О. Скопје за периодот 1.1 - 31.12.2018 година, усвоени од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, со Одлука бр 021149/4, на седницата, одржана на 20 јуни 2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5233/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2496.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен еесиик ма Република Македонија“ 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
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ
ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - Ц.О.
СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Северна Македонија“.
Бр. 45-5119/1

Заменик на претседателот

4 јули 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
распределба на средствата остварени од работењето на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта - Ц.О. Скопје за
2018 година, бр.02-1149/6, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана
на 20 јуни 2019 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5233/2
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2497.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Роберт Јакимов с.Ерџелија Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 90096м2 кое се наоѓа на
КПбр.1114/2, место викано Алагос, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 3956м2,
КПбр.1114/2, место викано Алагос, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 3953м2,
КПбр.1114/4, место викано Алагос, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 16100м2,
КПбр.1134/2, место викано Круша, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 13284м2,
КПбр.1135, место викано Круша, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 9879м2,
КПбр.1136, место викано Круша, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 20928м2,
КПбр.1137/2, место викано Круша, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 12079м2 и
КПбр.1138/2, место викано Круша, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 9917м2, запишани во Имотен лист бр.800 за КО Ерџелија вон
град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5320/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2498.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец УРОВ –
Зоран Китанов с.Мустафино Свети Николe за земјоделско земјиште со вкупна површина од 22003 м2 кое се
наоѓа на КП бр. 1093/4, место викано Ѓорѓева ливада,
катастарска култура ливада, катастарска класа 1, со
површина од 11470 м2, КП бр. 1447, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 5626 м2 и КП бр.1447, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4907 м2 запишани во Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5322/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2499.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Убавка
Шаматова од с.Ерџелија Свети Николе за земјоделско
земјиште со вкупна површина од 61864 м2 кое се наоѓа
на КПбр.1116/1 - дел, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од
15257м2, КПбр.1117, место викано Софија, катастарска
култура ливада, катастарска класа 3, со површина од
1303м2, КПбр.1118, место викано Софија, катастарска
култура ливада, катастарска класа 3, со површина од
718м2, КПбр.1121, место викано Софија, катастарска
култура ливада, катастарска класа 3, со површина од
876м2, КПбр.1122, место викано Софија, катастарска
култура нива, катастарска класа 3, со површина од
164м2, КПбр.1125/3, место викано Софија, катастарска
култура нива, катастарска класа 3, со површина од
4035м2, КПбр.1127/2, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од
25566м2 и КПбр.1123/2, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина
од 13945м2, запишани во Имотен лист бр.800 за КО
Ерџелија вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5323/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2500.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец МАК 07Анита Димитриевска од с.Мустафино Свети Николе за
земјоделско земјиште со вкупна површина од 96290м2
кое се наоѓа на КП бр.1500/3, место викано Kрушка,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 4421м2, КП бр.1500/4, место викано Kрушка,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3886м2, КП бр.1500/5, место викано Kрушка,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 4348м2, КП бр.1501, место викано Kрушка,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3166м2, КП бр.1502, место викано Kрушка,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 8268м2, КП бр.1504/1, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со
површина од 9733м2, КП бр.1505, место викано Пиринжа, катастарска култура нива, катастарска класа 1,
со површина од 8570м2, КП бр.1506, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1,
со површина од 13695м2, КП бр.1507, место викано
Пиринжа, катастарска култура нива, катастарска класа
1, со површина од 6785м2, КП бр.1508, место викано
Пиринжа, катастарска култура нива, катастарска класа
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2, со површина од 12172м2, КП бр.1509, место викано
Пиринжа, катастарска култура нива, катастарска класа
2, со површина од 5252м2, КП бр.1510, место викано
Пиринжа, катастарска култура нива, катастарска класа
2, со површина од 5520м2 и КП бр.1511, место викано
Пиринжа, катастарска култура нива, катастарска класа
2, со површина од 10474м2, запишани во Имотен лист
бр.600 за КО Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5326/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2501.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Сашо Серафимов од Свети Николе за земјоделско земјиште кое
се наоѓа на КП бр.1466-дел, место викано Бозна, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина
од 2100м2 запишана во Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5328/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2502.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ТАНИМАР – Благица Донева од Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 56751 м2 кое се
наоѓа на КП бр.1081/2, место викано Ѓорѓева ливада,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7561 м2, КП бр.1082, место викано Ѓорѓева
ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2,
со површина од 11119 м2, КП бр. 1082, место викано
Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 9936 м2, КП бр.1083, место
викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 19397 м2,

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 13

КПбр.1084/2, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска
култура нива, катастарска класа 2, со површина од
6379 м2 и КП бр. 842/2, место викано Узун лира, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина
од 2359 м2, запишани во Имотен лист бр.600 за КО
Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5330/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2503.
Врз основа на член 39 став 1 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделeц МАЌИ –
Блажо Коцев од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 66596 м2 кое
се наоѓа на КПбр.1059, место викано Трлиште, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина
од 10586 м2, КП бр. 1063, место викано Д.Свирикора,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5389 м2, КПбр.1384, место викано Калдрма,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 5340 м2, КП бр. 1454, место викано Ѓорѓева
ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3,

со површина од 25318 м2, КП бр.1463/3, место викано
Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3,
со површина од 1219 м2, КПбр.1466-дел, место викано
Бозна, катастарска култура нива, катастарска класа 3,
со површина од 10447 м2, КП бр.833/2, место викано
Немашница, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 4565 м2 и КПбр.834/2, место
викано Немашница, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3732 м2 запишани во
Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-5331/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2504.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопствености со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПЛАНИНАРСКО
ГОРСКОСПАСИТЕЛНО ДРУШТВО АВА КОТА 1050
НОВАЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 14 - Бр. 158
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Бр. 158 - Стр. 17

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Планинарско Горскоспасително 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5168/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2505.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ 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
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА 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 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево,
бр.02-1376/1-1 од 17.7.2019 година, усвоена од Управниот 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 Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5591/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2506.
Врз основа на член 29 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА
ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
I
(1) Со оваа програма ќе се реализираат активности
за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи 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 Македонија” бр.238/18), раздел 14001 - Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3
- Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија 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 пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.
(2) Средствата од дел I од оваа програма во износ
од 9.300.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски 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 територијата на Република Северна Македонија, регистрирани 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 руралниот развој кои ќе ја подобрат руралната инфраструктура а на кој ќе можат да се поднесуваат барања за
финансирање најдоцна до 15 Август 2019 година.
(2) Максималниот износ на поддршката по корисник е 3.000.000,00 денари од вредноста на прифатливите 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 барање за користење на средства од оваа програма.
(6) За учество по јавниот повик барателот треба да
поднесе до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство:
- Барање за финансирање на проекти кои се опфатени со оваа програма;
- Предлог-проект со детална анализа, при што доколку има повеќе предлог-проекти тие треба да се означат со редослед за приоритет на финансирање;
- Финансиски план и рок на имплементација на
проектот, и
- Тековна состојба на барателот од Централен Регистар на Република Северна Македонија.
(7) Барањето за финансирање на проекти од областа
на земјоделството и руралниот развој може да се обезбеди преку интернет страницата на Министерството:
www.mzsv.gov.mk
(8) Целокупната документација од ставот (6) на
овој дел се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на
барателот.
(9) Формата и содржината на Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој се дадени во Прилог кој е составен дел на
оваа програма.
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V
(1) За спроведување на Јавниот повик за доставување на предлог-проекти од областа на земјоделството и
руралниот развој, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија, која ќе биде
составена од три члена и нивни заменици од редот на
вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз основа 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 последните статистички податоците на Регионални сметки во
земјоделството на Државниот завод за статистика ќе се
бодира на следниот начин:
Процент (%) на учество
На секој 1%

Бод
1

- Реализацијата на проектот да врзува што поголема
земјоделска површина изразена во хектари (ha) ќе се
бодира на следниот начин:
Површина во хектари
На секои 20 хектари

Бод
1

Максимум бодови
30

- Процент на учество во државната помош за рамномерен регионален развој на планскиот регион согласно 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 следниот начин:

Плански Регион
Скопски
Југо-источен
Источен
Пелагониски
Полошки
Југо-западен
Вардарски
Северо-источен

Учество во државната
помош за рамномерен
регионален развој
(во %)
7,2%
11,1%
11,3%
11,9%
13,2%
13,3%
14,7%
17,3%

Бод
6
8
10
12
14
16
18
20

(3) Комисијата од став (1) на овој дел по пристигнувањето 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 извршената евалуација на пристигнатите предлог-проекти Комисијата ќе изготви Записник за евалуација, рангирање и избор и извештај за избор на одобрени проекти, согласно критериумите од став (2) на овој дел.
(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна 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 известени по писмен пат за денот на потпишување на Договор за финансирање кој ќе се склучи помеѓу корисникот на средствата и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(6) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство однапред целосно ќе ги исплати одобрените средства согласно договорот за финансирање.
(7) Избраните корисници на средства (центрите за
развој на планските региони) треба да започнат постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач
на работите предвидени во проектот и надзор над истиот.
(8) Корисниците на средства со изведбата истовремено треба да изберат и најповолен понудувач за надзор над работите.
(9) Одобрените проекти треба да се реализираат од
корисниците во рок од 12 месеци од денот на потпишување на Договорот за финансирање.
(10) Корисниците на средствата на крајот на имплементацијата 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 Договорот за финансирање, добиените средства ги враќаат
во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на начин утврден со Договорот
за финансирање.
VI
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, заклучно со 31.12.2020 година ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на
оваа програма.
VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5208/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
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 земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 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 Законот 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 седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година во вкупен износ од 6.263.767.000
денари, обезбедени согласно Буџетот на Република
Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се
користат според следните мерки:

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 19
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IV
Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во износ од 70.000.000 денари за помош во премии и осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за
земјоделство и рурален развој со максимален износ на
поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопанство.
V
Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на
физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски
или педолошки анализи во 2019 година и тоа 70% од
трошоците за анализа без данок на додадена вредност,
но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.
VI
Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат
согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува
на земјоделски стопанства корисници на директните
плаќања.
Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:
-Дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејно-земјоделско стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделски производители;
-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец
носител на семејно-земјоделско стопанство;
-Дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за
вршење на земјоделска дејност или е регистриран како
индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Дополнителната помош се доделува на земјоделски
стопанства корисници на директни плаќања кои имаат:
- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена површина од подмерката 1.1. од дел II на оваа програма со
задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал,
- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.5. од дел II на оваа програма,
- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.8. од дел II на оваа програма,
- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина од подмерката 1.12. од дел II на оваа програма,
- од минимум 10 до максимум 50 грла говеда од
подмерката 2.1. од дел III на оваа програма,
- од минимум 101 до максимум 500 грла овци од
подмерката 2.7. од дел III на оваа програма,
- од минимум 50 до максимум 150 грла кози од подмерката 2.9. од дел III на оваа програма,
- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици од
подмерката 2.11. од дел III на оваа програма и
- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства
од подмерката 2.17. од дел III на оваа програма.
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VII
Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма
во износ од 12.000.000 денари за помош во сточарскиот
сектор се наменети за покривање на административни
трошоци за воспоставување и одржување на матично
книговодство и трошоци за испитувања извршени за
утврдување на генетскиот квалитет или приносот во
сточарството, согласно член 103 став 2 алинеи 1 и 2 од
Законот за земјоделство и рурален развој, а средствата
ќе се реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б
од Законот за сточарство кој го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
VIII
Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари се наменети за финансиска
поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2019 година.
Корисници на средствата од дел I мерка 7 од оваа
програма се земјоделски стопанства евидентирани во
Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои
имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено
пченицата на складиштење кај складиштарите во период од 1 август до 1 септември 2019 година, со исклучок
на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.
IX
Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во износ од 200.000.000 денари ќе се користат согласно член
98-в од Законот за земјоделство и рурален развој за помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за
земјоделска механизација за земјоделски стопанства.
Помошта од ставот (1) на овој член е во висина од
30% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но
не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство.
X
Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во износ од 95.000.000 ќе се исплатат за дополнителна помош за продадено-неплатено винско грозје согласно
Одлуката за утврдување на дополнителна помош како
мерка за исплата за продадено винско грозје („Службен
весник на Република Македонија“ бр.32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.152/19).
XI
Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во
износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали
и огласи потребни за спроведување на оваа програма,
услуги за печатење и достава на известувања до барателите, услуги за проверка на трансакциски сметки на
корисниците на програмите, набавка на гориво и патни
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трошоци за вршење на контролите на терен, како и
трошоци поврзани со оддржување на возилата, услуги
за изработка, прилагодување и оддржување на софтверски решенија за спроведување на оваа програма,
услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија на оваа програма, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за
спроведување на оваа програма вклучително и опрема
потребна за спроведување на котролите на терен.
XII
Средствата од дел I мерка 11 од оваа програма во
износ од 3.979.766.000 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за заостанати обврски по
мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и
2018 година.

1 август 2019

барањата кои се поднесуваат истовремено и за мерките
1.2., 1.7. и 1.9. за кои периодот е утврден во член 4 точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за
2019 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за мерката
7 од оваа програма е 15.9.2019 година.
XV
Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата
по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува
според следниот распоред:

XIII
Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1,
2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства
кои ги имаат намирено сите финансиски обврски согласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален
развој.
Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2
од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат
подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат
од годишните наредби за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на
животните.
Корисници на дополнителната помош од дел I мерка 9 од оваа програма се земјоделски стопанства како
производители на винско грозје кои биле корисници на
мерка од годишната програма за финансиска подршка
во земјоделството и кои го продале винското грозје на
регистриран откупувач во период од 15 август 2014 до
15 ноември 2016 година.
XIV
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е утврден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми
за директните плаќања, корисниците на средствата,
максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.8.2019
година.
Барањата за директни плаќања за мерката 4 од оваа
програма се поднесени до 31.5.2019 година согласно
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година година („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и 32/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 106/19).
Барањата за директни плаќања за мерката 5 од оваа
програма се поднесени до 31.5.2019 година согласно
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/19 и 32/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 106/19), освен

XVI
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма
престанува да важи Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 29/19 и 32/19 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 106/19).
XVII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5936/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2508.
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18) министерот за финансии донесе

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 23

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ
СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се
употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 105/19) во Прилогот 2 – Кодекс на шифри за
пополнување на ЕЦД, Поглавје II –Шифри, во рубриката 47 – ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ, а) шифри за
прва колона: Вид на давачка, табелата се заменува со
нова табела која гласи:
„
Вид на давачка
Царински давачки за индустриски производи
Царински давачки по вредност за
земјоделски производи
Царински давачки по единечна мерка за
земјоделски производи
Дефинитивни антидампинг давачки
Царински евиденција
Привремени антидампинг давачки
ДДВ
Компензаторна камата (ДДВ)
Камата за долг (ДДВ)
Камата за долг (царина)
Компензаторна камата (царина)
Акциза за минерални масла
Акциза за алкохол и алкохолни пијалаци
Акциза по единечна мерка за тутунски
производи
Акциза по вредност за тутунски производи
Акциза за патнички автомобили
Акциза за нафтен кокс
Акциза при увоз на пиво
Дел од акциза за алкохол и алкохолни
пијалаци согласно Законот за здравствената
заштита
Дел од акциза по единечна мерка за тутунски
производи согласно Законот за
здравствената заштита
Дел од акцизата на пиво во износ од 1
денар/степен алкохол по литар согласно
Законот за здравствената заштита
Надоместок за царинска услуга
Надоместок за екологија
Надоместок за пластични производи и
пакувања од пластични маси согласно
Законот за животната средина
Надоместок за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати

Шифра
А00
А10
А11
A30
А31
A35
B00
B10
B20
D00
D10
Е21
Е22
Е23

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-5783/4
30 јули 2019 година
Скопје

Заменик министер за финансии,
д-р Shiret Elezi, с.р.
__________

2509.
Врз основа на член 7 став (2) од Закон за гаранција
на Република Македонија на обврските по договорот за
заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи
меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавно претпријатие за државни патишта („Службен весник на Република Македонија” број 163/18) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И УВОЗНИ
ДАВАЧКИ, КАКО И ОД АКЦИЗА ПРИ УВОЗ НА
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ И МИНЕРАЛНИ МАСЛА
И ПРОПРАТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето од данок на додадена вредност и увозни давачки, како и од акциза при увоз на патнички автомобили и минерални масла и пропратната документација.
Член 2
Барањето за остварување на ослободувањето од данок на додадена вредност и увозни давачки, како и од
акциза при увоз на патнички автомобили и минерални
масла се поднесува на образец во А4 формат на хартија
во бела боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

Е24
Е25
Е26
Е27
Е32

Член 3
Кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесува следната пропратна документација:
- Копија од Договорот за заем за финансирање на
патната делница Крива Паланка –Деве Баир;
- Фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател;
- Изјава дека увезените добра/стоки се наменети за
патната делница Крива Паланка – Деве Баир.

Е33

Е37

F10
F30
F33

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

F95
“

Бр. 20-6303/3
30 јули 2019 година
Скопје

Заменик министер за финансии,
д-р Shiret Elezi, с.р.

Стр. 24 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 158

1 август 2019

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
2510.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,
42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И
ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУШНИОТ
СООБРАЌАЈ

Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/11), во членот 5
став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2
Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 10-620/4
24 јули 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р Томислав Тунтев, с.р.

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 158

1 август 2019

2511.
Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2),
член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“

бр. 14/06, 24/07,

103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мул тилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна
Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот
за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и
98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ
И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на
летање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/17, 89/18 и 177/18), во Прилогот, Додатокот 1
кон Анекс II, се заменува со нов Додаток 1 кон Анекс II, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10 – 701/3

Директор на Агенцијата

24 јули 2019 година

за цивилно воздухопловство,

Скопје

д-р Томислав Тунтев, с.р.

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 158

1 август 2019

1 август 2019

Бр. 158 - Стр. 41

ка Македонија („Службен весник на Република Маке-

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И

донија“ бр.180/14 и 172/18), (во понатамошниот текст:

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ

Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка), во Прилогот бр.1 – Образец на

УСЛУГИ

Барање за издавање копија од снимка на објавена ин2512.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 9, член 20 став
1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и член 15 став 1 алинеја
8 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни

медиумски

услуги

бр.01-4351/1

од

формација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузер, во табелата „Физичко лице“, полето за впишување на „ЕМБГ“ се брише.
Изменетиот Образец на Барање за издавање копија
од снимка на објавена информација во рамките на
програмскиот сервис на радиодифузер е составен дел
на овој Правилник (Прилог бр.1).

29.08.2014 година и бр.01-2949/1 од 30.05.2019 година,
согласно точка I потточка 3 од Решението за извршен
редовен инспекциски надзор на Дирекцијата за заштита на личните податоци, Уп1 бр.08-78 од 15.07.2019 година (наш арх.бр.03-2327/4 од 23.07.2019 година) и
Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-3716/5 од

Член 2
Низ целиот текст на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка и во
Прилогот бр.1 – Образец на Барање за издавање копија
од снимка на објавена информација во рамките на

30.07.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и

програмскиот сервис на радиодифузер, зборовите: „Ре-

аудиовизуелни медиумски услуги на својата 29-та сед-

публика Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Ре-

ница одржана на 30.07.2019 година, донесе:

публика Северна Македонија“.

Член 3

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-

Во останатиот дел Правилникот за условите, начи-

ВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ

нот и постапката за издавање копија од снимка, не се

КОПИЈА ОД СНИМКА НА ОБЈАВЕНА ИНФОРМА-

менува.

ЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМСКИОТ СЕРВИС НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ НА ДРЖАВНО, РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА БР.01-5988/1 ОД 04.12.2014 ГОДИНА,
СО ИЗМЕНА БР.01-4077/1 ОД 12.09.2018 ГОДИНА

Член 4
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 1
Во Правилникот за условите, начинот и постапката
за издавање копија од снимка на објавена информација
во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Републи-

Агенција за аудио и аудиовизуелни
Бр. 01-3747/1

медиумски услуги,

31 јули 2019 година

Претседател на Советот,

Скопје

Лазо Петрушевски, с.р.
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