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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3882.
Врз основа на член 28 став (8) и член 58 став (1) од
Законот за заштита на населението од заразни болести
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04,
139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.257/20), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ
МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА
Член 1
Во Одлуката за превентивни препораки, времени
мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови
и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на
населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот
период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20 и 275/20),
во член 13 во ставот (1) точката 10 се брише.
Точките 11 и 12 стануваат точки 10 и 11.
Член 2
Во член 15 по точката 70., се додаваат две нови точки 71. и 72., кои гласат:
„71. Протокол со мерки за работа на скијачките
центри во Република Северна Македонија – Прилог
број 71.
72. Протокол за одржување настани со медиумско
присуство во услови на Пандемија предизвикана од
Коронавирус – Прилог број 72.“
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8118/4
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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Прилог број 71
ПРОТОКОЛ
СО МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СКИЈАЧКИТЕ ЦЕНТРИ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Работење на Скијачкиот центар
Задолжително растојание помеѓу посетителите од
два метри во редот пред качување на жичарницата и
ски лифтови. Посетителите задолжително е да носат
лична заштитна опрема - маски при возење на жичарницата и ски лифтовите.
Задолжително е присуство на редари кои ќе се грижат за одржување редот, дисциплината и растојанието
меѓу посететителите и носењето на лична заштитна опрема - маски пред качување на жичарницата и ски лифтовите.
Ски-центарот ќе врши редовна дезифенкција на жичарницата и ски лифтовите.
Пред секоја жичарница, ски-лифт, билетара и пред
секое бачило да биде поставен пулт за дезинфенција на
раце.
Задолжително е носење на лична заштитна опрема
– маски на вработените во Скијачкиот центар.
2. Купување на Ски-карта
Посетителите имаат можност за купување ски-карта
со опција за онлајн надополнување.
Помеѓу вработениот на билетарата и посетителот
мора да има физичка бариера со отвор за купување на
ски картата.
При купување на ски карта, задолжително е носење
на лична заштитна опрема - маска.
Задолжително е присуство на редари кои ќе се грижат за одржување на редот, дисциплината и растојанието меѓу посететителите и носењето лична заштитна
опрема - маски при чекање ред на билетара.
3. Ски-школа и изнајмување на ски-опрема
Закажувањето на ски инструктор или изнајмувањење на ски-опрема се врши онлајн или телефонски (од
далечина).
Ски инструкторите може да држат часови (обуки)
во група од најмногу до четири лица.
После секое користење на ски-опрема, задолжително се врши редовна дезинфекција на истата.
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4. Работење на бачилата
Работата на бачилата се ограничува, односно може
да работат само на отворен простор.
При работа на бачилата, дозволена е само шалтерска продажба, со прибор за еднократна употреба.
5. Ски-превоз
Превозот во скијачкиот центар се одвува согласно
согласно препораките и протоколите за вршење на јавен превоз.
Мерките и препораките од овој протокол се поставени на видливи места во Скијачкиот центар, а сите посетители при купување на ски карта или користење на
услуги во Скијачкиот центар, задолжително ги добиваат истите.
__________
Прилог број 72
ПРОТОКОЛ
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НАСТАНИ СО МЕДИУМСКО
ПРИСУСТВО ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУС
Овој протокол го уредува медиумското присуство
на јавни настани, односно обврските кои организаторот треба да ги преземе за да обезбеди безбедна и непречена работа на медиумските работници а воедно и на
сите присутни.
Истиот содржи два дела, општи генерални насоки
кои се однесуваат на сите јавни настани на кои организаторот предвидува медиумско присуство и посебен
дел кој се однесува на настани кои се во организација
на владини институции, односно на истите има присуство на владини претставници.
Општи генерални насоки кои се однесуваат на сите
јавни настани на кои организаторот предвидува медиумско присуство:
1. Настаните за кои е предвидено медиумско присуство е препорачано да се одржуваат на отворен простор, доколку временските и просторните услови го дозволуваат тоа, според следните мерки:
- сите присутни задолжително и постојано носат
заштитни маски;
- се обезбедува озвучување со шахти за звук, за да
се избегне преземање на звук од микрофоните на медиумските работници, со цел да се заштитат присутните
од групирање;
- се обезбедуваат два засебни микрофони, едниот се
поставува пред говорникот, додека вториот е за медиумските работници кои поставуваат прашања;
- микрофоните се дезинфицираат пред и после завршувањето на настанот, односно при промена на говорник. Дезинфекцијата се врши преку чистење со ткаенина и изопропил алкохол, или спреј пумпица со
изопропил алхолол која се прска на соодветна далечина која нема да предизвика проблем со електрониката.
Доколку има лице задолжено за управување со микрофонот, задолжително мора да носи заштитни ракавици.
Во спротивно, дезинфекцијата се врши после секој физички допир од страна на кое било лице.
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- помеѓу присутните се обезбедува најголемо возможно растојание (најмалку два метри) и истовремено
помеѓу новинарите и снимателите, но и истовремено
помеѓу новинарите, сниманителите и говорниците се
уредува проосторот на начин на кој нема групирање и
не се нарушува потребното растојание;
- доколку не постојат технички услови за озвучување, микрофоните на новинарите се поставуваат на
едно место (постолје, говорница, маса) раздвоени физички од медиумските работници, со задолжено лице
да ги дезинфицира пред и после говорењето на говорникот;
- доколку настанот е теренски и се одржува во услови кои не дозволуваат ниеден од горенаведените услови, се запазуваат основните мерки: задолжително носење на заштитни маски и обезбедување на растојанието кое условите го дозволуваат (најмалку два метри),
како и преземање на микрофоните на медиумски работници од едно лице кое е назначено за таа улога и
нивно поставување на платформа од страна на истото
лице, со цел да се обезбеди растојание и да се попречи
групирање;
- секогаш кога тоа е возможно, се обезбедуваат
столчиња за новинарите, за поефективно да се одржува
потребното растојание.
2. Доколку временските и просторни услови не дозволуваат настани со медиумско присуство на отворен
простор, истите да се одржуваат преку дигитални алатки за вклучување во живо:
- организаторот е должен да спроведе техничка
проверка половина час пред одржувањето на настанот
за да обезбеди функционална врска за медиумските работници.
3. Доколку не постојат технички услови за одржување на настани со медиумско присуство преку дигитални алатки за вклучување на новинарите во живо, истите се одржуваат во затворен простор со запазување
на следните мерки:
- се препорачува на медиумските работници да преземат видео материјал од една камера за да се преполови бројот на присутни во просторијата;
- сите присутни задолжително и постојано носат
заштитни маски;
- просторијата да располага со големина која обезбедува растојание од два метри помеѓу медиумските
работници;
- просторијата да се проветрува и дезинфицира после секој настан;
- просторијата да се проветрува за времетрање на
настанот. Настани во простории во кои нема услови да
се проветруваат да не се одржуваат;
- се обезбедува озвучување со шахти за звук, за да
се избегне преземање на звук од микрофоните на медиумските работници со цел да се заштитат присутните
од групирање;
- се обезбедуваат два засебни микрофони, едниот се
поставува пред говорникот, додека вториот е за медиумските работници кои поставуваат прашања;
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- микрофоните се дезинфицираат пред и после завршувањето на настанот, односно помеѓу два говорници. Дезинфекцијата се врши преку чистење со ткаенина и изопропил алкохол, или спреј пумпица со изопропил алхолол која се прска на соодветна далечина која нема да предизвика проблем со електрониката. Доколку има лице задолжено за управување со микрофонот, задолжително мора да носи заштитни ракавици.
Во спротивно, дезинфекцијата се врши после секој физички допир од страна на кое било лице;
- помеѓу присутните се обезбедува растојаниие од
најмалку два метри, додека помеѓу новинарите и снимателите се уредува просторот на начин на кој нема
групирање и не се нарушува соодветното растојание;
- доколку не постојат технички услови за озвучување, микрофоните на новинарите се поставуваат на
едно место (постолје, говорница, маса) раздвоени физички од медиумските работници, со задолжено лице
да ги дезинфицира пред и после говорењето на говорникот;
- секогаш кога тоа е возможно, се обезбедуваат
столчиња за новинарите, за поефективно да се одржува
соодветното растојание;
- за настаните за медиумските работници кои се организираат во затворен простор, препораката е да не
траат подолго од триесет (30) минути, при што доколку
настанот предвидува новинарски прашања, најмалку
половина од времето да биде предвидено за нив.
4. Во самата најава до медиуми, се наведуваат сите
услови во кои се одржува настанот како и соодветно
време на пристигнување кое овозможува медиумските
работници да поминат соодветни проверки и мерки за
заштита од Коронавирус, без доцнење на почетокот на
настанот.
5. За сите видови на настани, организаторот е должен да обезбеди лична заштитна опрема, односно заштитни маски и дезинфициенс, со задолжителна нивна
употреба пред влез на настанот.
6. За сите видови на настани, организаторот задолжително обезбедува лице кое мери телесна температура. Според препораки на Комисијата за заразни болести, секое лице кое има телесна температура над 37.2
се остава на почек. После изминување на 5-10 минути
се врши повторно мерење. Доколку и по втор пат телесната температура на медиумскиот работник е над
37.2, обезбедувањето оневозможува влез на настанот.
Посебен дел кој се однесува на настани кои се во
организација на владини институции, односно на истите има присуство на владини претставници:
7. На снимателите и фоторепортерите им се препорачува да преземат видео-материјал и фотографии од
организаторот на настанот, а со цел да се намали бројот на присутни и да се заштитат присутните од групирање на поголема група на луѓе на ограничен простор;
- доколку физичките и просторните услови не дозволуваат целосно запазување на мерките за заштита, на
новинарите и снимателите им се овозможува пренос на
настанот во живо;
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- доколку не постојат технички услови за пренос на
настанот во живо, на новинарите и снимателите им се
овозможуваат опции кои ќе го намалат бројот на физичко присуство и изложеност, и тоа:
а. можност новинарите (сите, или оние кои ќе изберат) да ги постават прашањата преку портпарол или
лице задолжено за односи со јавност, кои најпрецизно
и буквално ќе ги постават прашањата до говорниците
во име на новинарите;
б. Во исклучителни ситуации кога условите не дозволуваат да се организира настан во живо или преку
дигитални алатки, новинарите имаат можност да ги постават прашањата по електронски пат преку портпарол
или лице задолжено за односи со јавност, кои најпрецизно и буквално ќе ги постават прашањата до говорниците во име на новинарите.
в. Доколку во ислучителна ситуација, нема можност за обезбедување на снимка или пренос во живо,
прашањата поставени по електронски пат, добиваат одговор на писмено од официјална мејл адреса на институцијата која го организира настанот. Одговорот на
писмено кон медиумот треба да се испрати во најбрз
можен рок после завршување на настанот, во текот на
истиот ден. Исклучок од овој рок се одговорите за кои
е потребен подолг процес на собирање податоци од повеќе институции, за што медиумот треба да биде веднаш известен, а одговорот треба да се испрати во рок
од три дена вклучувајќи го и денот кога е поставено
прашањето.
__________
3883.
Врз основа на член 11 точка 5 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,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020
година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ
СИСТЕМ – СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2021-2023 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Колекторски систем – Скопје за регулиран период 2021-2023 година, бр.02-409/2 од 06.10.2020 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 06.10.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9428/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

2 декември 2020
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3884.
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, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 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 Друштво за производство и трговија
АДЕРЛЕН ДООЕЛ с. Радање Карбинци, за земјоделско
земјиште со вкупна површина од 60000м2 кое се наоѓа
на КП бр.116/1 дел, место викано Караорманско, катастарска култура пасиште, катастарска класа 6, со површина од 49873м2, на КП бр.258 место викано Караорманско, катастарска култура нива, катастарска класа 6,
со површина од 7374м2 и на КП бр.266 дел, место викано Караорманско, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 2753м2 запишано во
Имотен лист бр.50475 за КО Чардаклија.
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. 44-9977/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3885.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
1.Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: ШЕВРОЛЕТ,
Тип: Спарк,
Број на шасија: KL1KF480J8C460985,
Број на мотор: 064264 KB2,
Година на производство: 2008,
Сила на мотор: 48,5 kW,
Работна зафатнина на мотор: 995 cm3,
Боја на каросерија: Бела/ 01
Регистарска ознака: SK 2051 AM.
2.Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: АУДИ,
Тип: A6,
Број на шасија: WAUZZZ4BZYNO55915,
Број на мотор: 4219759,
Година на производство: 1999,
Сила на мотор: 142 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2771 cm3,
Боја на каросерија: Црна / 20
Регистарска ознака: SK 055 RJ.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Кочани.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за
јавно здравје Кочани, 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. 44-10360/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3886.
Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА TАРИФНИКОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности
кои останале со незапишани права и запишување на
промени во катастарот на недвижности и катастарот на
инфраструктурни објекти како дел од катастарот на
недвижности, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, бр. 0101-14736/1 од
30 ноември 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10772/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3887.
Врз основа на член 383 став (1) точки 6) и 7), а во
врска со член 421 ставови (1) и (3) и член 427 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18) и во врска со член 7 став (1), член 9
став (2) и член 27 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.95/05,
25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15,
154/15, 192/15, 23/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20), Владата на
Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење
на енергетски дејности Национални Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ НАЦИОНАЛНИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД ОСМА ЕМИСИЈА ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
Фирма и седиште на издавачот
Член 1
Акционерското друштво за вршење на енергетски
дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ
Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, ул.
„Булевар Свети Климент Охридски“ бр.56 б Скопје, (во
понатамошен текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање нови акции од
осма емисија, по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање
Член 2
Друштвото ја зголемува основната главнина со
влогови преку издавање на нови 1.620 обични акции од
осма емисија, по пат на приватна понуда, во согласност
со Законот за трговските друштва, Законот за хартии
од вредност и подзаконските прописи.
Начин на издавање на хартиите од вредност
Член 3
Зголемувањето на основната главнина се врши со
парични влогови преку издавање нови акции од осма
емисија, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност
Член 4
Друштвото издава хартии од вредност заради зголемување на основната главнина на Друштвото, односно заради создавање услови за непречено функционирање.
Број, род и класа на хартиите од вредност кои се
издаваат
Член 5
Друштвото издава 1.620 обични акции.
Номинална вредност на хартиите од вредност
Член 6
Номиналната вредност на една обична акција е 100
ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 162.000 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија објавен на денот
пред денот на донесување на оваа одлука.
Продажна цена на хартиите од вредност
Член 7
Продажната цена на хартиите од вредност кои се
емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во
денарска противвредност по среден курс на Народна
банка на Република Северна Македонија објавен на денот пред денот на донесување на оваа одлука.
Вкупна вредност на емисијата
Член 8
Друштвото издава обични акции во вкупна вредност од 162.000 ЕВРА, во денарска противвредност по
среден курс на Народна банка на Република Северна
Македонија објавен на денот пред денот на донесување
на оваа одлука.

2 декември 2020

Права кои произлегуваат од обичните акции
Член 9
Имателите на обичните акции имаат право на глас
на тој начин што секоја обична акција обезбедува право на еден глас во Собранието на Друштвото.
Покрај правото од став 1 на овој член, обичните акции ги даваат следниве права:
- право на исплата на дел од добивката – дивидендата;
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото и
- други права во согласност со Законот и Статутот
на Друштвото.
Начин на исплата на дивиденда
Член 10
Новите издадени акции од зголемената основна
главнина учествуваат во распределбата на добивката
во годината во која е извршено зголемувањето на основната главнина, сметано на номиналната вредност на
акциите.
Начин, време и место на запишување на хартии од
вредност
Член 11
Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат
во рок од 15 дена од конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност
од Комисијата за хартии од вредност.
По реализација на осмата емисија за зголемување
на основната главнина се поднесува пријава за упис во
Централниот регистар на Република Северна Македонија, во рок од осум дена од денот на зголемувањето на
основната главнина.
Новоиздадените акции се евидентираат во дематеријализирана форма во Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од три работни дена по уписот
во трговскиот регистар.
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Друштвото ја известува Комисијата за хартии од
вредност, како и јавноста, за запишаните и платени
хартии од вредност, односно за процентот на реализација на емисијата, најдоцна во рок од пет работни дена
од завршување на приватната понуда. Известувањето
во пропишана форма се поднесува до Комисијата за
хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник
што излегува на територија на Република Северна Македонија.
Друштвото ја известува Комисијата за хартии од
вредност за уписот на зголемувањето на основната
главнина во трговскиот регистар и за регистрација на
новоиздадените акции во депозитарот за хартии од
вредност, најдоцна во рок од пет работни дена по уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност.
Постапка за распределба на хартиите од вредност
помеѓу одделните купувачи во случај на приватна
понуда
Член 14
Новоиздадените хартии од вредност се наменети за
запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден
познат купувач – институционален инвеститор, кој воедно е и постоечки акционер во Друштвото.
Идентитет на познати купувачи при приватна
понуда
Член 15
Новоиздадените хартии од вредност се наменети за
запишување и уплата од страна на Владата на Република Северна Македонија со седиште во Скопје на ул.
„Булевар Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.
Висината на паричниот влог изнесува 162.000 евра.
По уплатата и запишувањето на новоиздадените
хартии од вредност, Владата на Република Северна
Македонија се стекнува со 1.620 обични акции.
Извори на средства

Начин и краен рок на уплата на хартиите од
вредност
Член 12
Хартиите од вредност кои се предмет на приватната
понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од
конечноста на решението на Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, на сметката на Друштвото.
Начин на објавување на издавањето на хартиите од
вредност
Член 13
Друштвото ја известува јавноста за осмата емисија
на хартии од вредност првиот ден по конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со
објавување на соопштение на македонски јазик во еден
дневен весник што излегува на територијата на Република Северна Македонија.

Член 16
Средствата се обезбедени во Буџетот на Министерството за економија за 2020 година на сметка
100011554763715, Потпрограма 3Д-Гасификација,
ставка 485 Вложувања и нефинансиски средства.
Останати одредби
Член 17
Се задолжува извршниот директор на Друштвото
да ја извести јавноста за осмата емисија на хартии од
вредност со објавување на соопштение во еден дневен
весник што излегува на територија на Република Северна Македонија.
Се задолжува извршниот директор на Друштвото
да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за реализацијата на хартиите од вредност, да изврши упис на емисијата во Централниот регистар на
Република Северна Македонија, упис на новоиздадени-

Стр. 8 - Бр. 287

2 декември 2020

те акции во Централен депозитар за хартии од вредност, како и да ја извести Комисијата за хартии од
вредност за уписите, во законски предвидените рокови
за секое поединечно дејствие.
Член 18
Се овластува Одборот на директори на Друштвото
по завршување на емисијата да изготви Пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат основната
главнина и бројот на акциите.
Член 19
За се што не е уредено со оваа одлука важат одредбите од Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва и подзаконските прописи од Комисија за хартии од вредност.
Член 20
Рокот за спроведување на оваа одлука е една година сметано од денот на нејзиното влегување во сила.
Член 21
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10777/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3888.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВО KАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.2873/1, на
КО Тетово 1, ул.“29-ти Ноември” б.б. во Тетово 1 и
тоа:
- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-3, влез
1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда Б2-3, со
внатрешна површина од 148 м2;
- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зградата 1 намена на
посебен дел од зграда Б2-3, со внатрешна површина од
620 м2 и

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зградата 1, намена на
посебен дел од зградата ПП, со внатрешна површина
од 80 м2, во корист на Република Северна Македонија
во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10998/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3889.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП
бр.1659, КО Струмица, на ул. ,,Ленинова“ бр.21, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат - ПО,
намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 124 м2;
- зграда 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат - ПР,
намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 390 м2;
- зграда 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат – К1,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 223 м2,
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11198/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3890.
Врз основа на член 151 став 5 од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА
СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА
ЕВРОПА ВО ТЕТОВО ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021
ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност за бројот на
студенти кои се запишуваат на третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово
во академската 2020/2021 година, утврден врз основа
на одлуките за усвојување на бројот на студенти кои се
запишуваат на студии од третиот циклус на: Факултетот за современи науки и технологии бр. 03-804/3 од
8.4.2020 година, Факултетот за јазици, култури и комуникација бр. 03-804/4 од 8.4.2020 година, Факултетот
за современи општествени науки бр. 03-804/5 од
8.4.2020 година, Факултетот за бизнис и економија бр.
03-804/6 од 8.4.2020 година и Правниот факултет бр.
03-804/7 од 8.4.2020 година донесени на седниците на
наставно-научните совети на единиците во состав на
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, одржани на 07.04.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11512/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3891.
Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/20), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 1 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани
во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 195/20 и
253/20), во членот 2 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11539/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3892.
Врз основа на член 41-а став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.42/20) Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО НАТО МИСИЈАТА „ОДЛУЧНА
ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА
АВГАНИСТАН
1. За учество во НАТО мисијата „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан се испраќаат 6 (шест) припадници на Армијата на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата)
и тоа:
- 1 (еден) доктор специјалист по општа хирургија –
субспецијалист трауматолог (Orthopedic Surgeon),
- 1 (еден) доктор специјалист по општа хирургија
(Soft tissue /General Surgeon),
- 1 (еден) доктор специјалист по анестезиологија
(Anesthesiologist),
- 2 (двајца) медицински техничари – инструментар
(OR nurses),
- 1 (еден) медицински техничар анестетичар (Nurse
Anesthetist/Anesthesia Technician), за период од март
2021 година до септември 2021 година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на НАТО-мисијата, 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 НАТО-мисијата, ги врши
Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11557/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3893.
Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот
за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19
и 275/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10969/1
Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3894.
Врз основа на 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“
бр.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12,
145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14,
10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр.101/19,
153/19,180/19 и 275/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА
ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Националната годишна програма за јавно
здравје во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 8/20 и 168/20), во делот „АКТИВНОСТИ НА
ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID -19 ЗАБОЛУВАЊЕТО ВО ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА“, Табелата В: Распределба на финансиски средства по извршители за спроведени превентивните активности поврзани со спречување на ширење на Коронавирус COVID - 19 во вонредна и кризна состојба се
заменува со нова табела В која гласи:
„

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАНИ ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани
за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19), во делот 5.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА износот „2.900.000.000,00“ се
заменува со износот „3.116.000.000,00“.

“
По Прилогот: Ценовник, по ставот 2, Табела број 3
се заменува со нова табела број 3 која гласи:
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„

II
Средствата од дел I став (2) од оваа програма, ќе се
користат за поддршка за печатење и дистрибуција на
печатените медиуми во насока на заштита на плурализмот во областа на медиумите.
III
Корисници на средствата од дел I став (2) од оваа
програма, се печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон
непрекинато информирање на јавноста за тековните
политички, економски, социјални и културни прашања.
IV
Поддршката за печатење и дистрибуција на печатените медиуми ќе се врши од предвидените средства од
дел I став (2) од оваа програма така што ќе се доделат
на печатените медиуми кои се издаваат на македонски
јазик во висина од 50% за направените трошоци за печатење и во висина од 50% за направените трошоци за
дистрибуција, а на печатените медиуми кои се издаваат
на јазиците на етничките заедници во висина не помалку од 50% но не повеќе од 70% за направените трошоци за печатење и во висина не помалку од 50% но не
повеќе од 70% за направените трошоци за дистрибуција, согласно доставените документирани докази за
календарската 2019 година, а во зависност од бројот на
поднесените барања.

По табелата број 3, во ставот 2 износот
„55.000.000,00 денари“ се заменува со износот
„65.000.000,00 денари“, а износот „10.000.000,00 денари“ се заменува со износот „15.000.000,00 денари“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10977/1
1 декември 2020 година
Скопје

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

3895.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.265/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
НА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ ЗА 2020 ГОДИНА
I
(1) Со оваа програма ќе се реализираат активностите за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми од општ информативен карактер.
(2) Средствата за реализација на оваа програма се
утврдени со Буџетот на Република Северна Македонија
за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 265/19 и 262/20), раздел 040.01 Влада на Република Северна Македонија, програма 16
- Поддршка за печатење и дистрибуција на печатени
медиуми, ставка 425 - Договорни услуги во износ од
30.000.000,00 денари.

V
(1) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (во натамошен текст: Генералниот секретаријат) ќе објави Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за пријавување на интерес за средствата од оваа
програма.
(2) Јавниот повик се објавува во рок од три дена од
денот на влегувањето во сила на оваа програма, во два
дневни весници од кои во по еден од весниците кои се
издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на веб-страницата на Владата на Република Северна Македонија. Јавниот повик ќе трае
седум дена од денот на неговото објавување во дневните весници.
(3) Еден корисник може да поднесе само едно барањето за поддршка за печатење и/или дистрибуција на
печатените медиуми (во натамошниот текст: барањето)
за користење на средствата од оваа програма.
(4) Подносителот на барањето за учество по Јавниот повик до Генералниот секретаријат треба да поднесе:
- Пополнет образец на барање за поддршка за печатење и дистрибуција;
- Документирани докази за направените трошоци
за печатење и документирани докази за направените
трошоци за дистрибуција на печатениот медиум за календарската 2019 година. Како документирани докази
за направените трошоци за дистрибуција се сметаат и
оние што се искажани во форма на рабат на фактури.
Медиумите кои самостојно го организираат и вршат печатењето и дистрибуцијата на медиумот, наместо фактури и испратници/приемници, како доказ доставуваат Пресметка на цената на печатењето утврдена на
принципот „дофат на рака’’. Цената според принципот
„дофат на рака“ се утврдува од цената за печатење по
страница, соодветно на бројот на страници што субјектот ја наплатува за печатење на медиум за неповрзано
лице.
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Доколку не постои можност за ваква пресметка,
цената според принципот „дофат на рака“ се утврдува
од цената на печатењето и дистрибуцијата (збир на директни трошоци за материјали, плата на директни работници, општи трошоци на производството, општи
режиски трошоци утврдени според избран клуч), зголемена за вообичаената заработувачка (маржа) утврдена
како просек од маржата на добивката пред оданочување на последните пет години.
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
јавни давачки за 2019 година, согласно закон;
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од надлежен орган;
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од надлежен орган;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не мy e изречена
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не мy e изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- Потврда дека со правосилна пресуда нe мy e изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност;
- Потврда за регистрација на печатениот медиум во
Регистарот на издавачи на печатени медиуми од
Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми;
- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното
лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум печател и дистрибуирал на пазарот најмалку три
години до денот на објавувањето на Јавниот повик;
- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното
лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум последните три години до денот на објавувањето
на Јавниот повик во континуитет се продавал на пазарот.
(5) Формата и содржината на образецот на барањето се дадени во Прилог, кој е составен дел на оваа
програма.
(6) Барањето може да се обезбеди преку интернет
страницата на Владата на Република Северна Македонија: www.vlada.mk.
(7) Кон барањето се приложува изјава заверена кај
нотар дека барателот под морална, материјална и кривична одговорност гарантира за точноста и веродостојноста на наведените податоци во барањето и за поднесената документација.
VI
(1) За спроведување на Јавниот повик за доделување поддршка за печатење и дистрибуција на печатени
медиуми, од страна на Генералниот секретаријат се
формира Комисија која ќе биде составена од седум
члена, и тоа: двајца претставници од редот на вработените во Генерален секретаријат, еден претставник од
редот на вработени во Министерство за финансии,
еден од вработените од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, еден
претставник од редот на вработени во Министерство за
информатичко општество и администрација и двајца
надворешни медиумски експерти од кои еден член на
Асоцијацијата за заштита на националните печатени
медиуми во Македонија (АЗНПМ) и еден член на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ).
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(2) Врз основа на добиените барања и доставената
документација се врши изборот на корисниците на
средства согласно оваа програма врз основа на следните критериуми:
- Печатените медиуми да имаат подмирени јавни
давачки за календарската 2019 година;
- Да немаат отворена постапка за стечај;
- Да немаат отворена постапка за ликвидација;
- На печатениот медиум да не мy e изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- На печатениот медиум да не мy e изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење
на одделна дејност;
- На печатениот медиум да не мy e изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за
вршење одделна дејност;
- Печатените медиуми да се регистрирани во Регистарот на издавачи на печатени медиуми во Агенцијата
за аудио и аудио-визуелни медиуми;
- Печатените медиуми да се печателе и дистрибуирале на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на Јавниот повик и
- Печатените медиуми последните три години до
денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет да се продавале на пазарот.
(3) Комисијата по пристигнувањето на сите барања
доставени за времетраење на Јавниот повик, со записник за евалуација за исполнетите критериуми ќе го утврди бројот на пристигнати барања и ќе изготви Листа
на баратели кои имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите барања и доставената документација од печатените медиуми, Комисијата ќе изготви Записник за евалуација и
Извештај на одобрени барања на корисници на средства согласно оваа програма.
(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата
на баратели.
(5) По изготвениот извештај од став (3) на овој дел,
Генералниот секретаријат ќе ги извести барателите по
писмен пат за денот на потпишување на Договор за
поддршка помеѓу корисникот на средствата и Генералниот секретаријат.
(6) Договорот за поддршка меѓу корисникот на
средствата и Генералниот секретаријат го подготвува
Генералниот секретаријат.
(7) Печатените медиуми во втората половина на
2021 година, доставуваат извештај за искористеноста
на добиените средства до Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија.
VII
Генералниот секретаријат заклучно до февруари
2021 година до Владата на Република Северна Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за
реализација на оваа програма.
VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11253/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3896.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за хидрометеоролошка дејност (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТИ
ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА
ДЕЈНОСТ ВО 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2020 година (“Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.277/19 ) делот I
се менува и гласи:
„Средствата за реализација на оваа програма во
2020 година во износ од 156.947.000,00 денари обезбедени со Буџетот на Република Северна Македонија
(“Службен весник на Република Северна Македонија”
бр.265/19 и 262/20),раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе
се користат за следните намени:

”.
II
Во делот
II во воведната реченица износот
„92.023.000,00” се заменува со износот „88.144.000,00”.
Во табелата во точката 1 износот „92.023.000,00”
се заменува со износот „84.144.000,00”.
III
Во делот III во воведната реченица износот
„3.800.000,00” се заменува со износот „3.200.000,00”.
Во табелата во точката 1 износот „2.050.000,00” се
заменува со износот „1.944.000,00”.
Во точката 2 износот „650.000,00” се заменува со
износот „334.000,00”.
Во точката 4 износот „300.000,00” се заменува со
износот „212.000,00”.
Во точката 5 износот „400.000,00” се заменува со
износот „310.000,00”.

IV
Во делот IV
во воведната реченица износот
„3.250.000,00” се заменува со износот „ 5.208.000,00”.
Во табелата во точката 1 износот „1.600.000,00” се
заменува со износот „1.380.000,00”.
Во точката 2 износот „410.000,00” се заменува со
износот „378.000,00”.
Во точката 3 износот „850.000,00” се заменува со
износот „2.460.000,00”.
Во точката 4 износот „170.000,00” се заменува со
износот „760.000,00”.
Во точката 5 износот „220.000,00 ” се заменува со
износот 230.000,00”.
V
Во делот V во воведната реченица износот
„1.805.000,00” се заменува со износот „59.785.000,00”.
Табелата се менува и гласи:
„

VI
Во делот
VI во воведната реченица износот
„810.000,00” се заменува со износот „610.000,00”.
Во табелата во точката 1 износот „90.000,00” се заменува со износот „55.000,00”.
Во точката 2 износот „170.000,00” се заменува со
износот „125.000,00”.
Во точката 3 износот „420.000,00” се заменува со
износот „310.000,00”.
Во точката 4 износот „130.000,00” се заменува со
износот „120.000,00.”
VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11350/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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