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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1936.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ
И ВО ПОСТ COVID 19 ПЕРИОДОТ
Член 1
Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на
конкурентноста на трговските друштва (во натамошниот текст: финансиска поддршка) со цел да се стабилизира и обнови нивната деловна активност вклучувајќи
го враќањето на изгубени пазари со што ќе се одржат
деловните потфати кои ќе придонесат за заздравување
на домашната економија, преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот во текот на
март 2020 година до декември 2021 година.
Член 2
Давател на финансиската поддршка е Владата на
Република Северна Македонија, односно Генералниот
секретаријат Владата на Република Северна Македонија.
Корисник на финансиската поддршка се трговски
друштва од областа на индустријата (во натамошниот
текст: деловен/и субјект/и) согласно со одредбите на
членот 3 од оваа уредба со законска сила, односно оние
кои не се исклучени согласно со членот 4 од уредбата
со законска сила.
Член 3
Корисници на финансиската поддршка од членот 1
на оваа уредба со законска сила можат да бидат деловни субјекти кои:
- во текот на 2020 година имаат во реализација инвестициски проект според инвестицискиот план од
членот 6 на оваа уредба со законска сила; и
- работат во производствени сектори кои се дефинирани како производство, согласно Националната
класификација на дејности, освен оние кои се исклучени од оваа можност согласно Законот за контрола на
државна помош; или
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- деловни субјекти што вршат дејност трговија, доколку инвестираат во основни средства; или
- вршат дејности од областа на информациско - комуникациски услуги, доколку инвестицијата опфаќа
воспоставување на нова организациона единица за технолошки развој, истражување и/или развој на ново софтверско или хардверско решение.
Член 4
Корисници на финансиската поддршка од членот 1
од оваа уредба со законска сила не можат да бидат деловните субјекти кои:
- искажале негативен финансиски резултат во 2019
година;
- вршат дејност од областа на примарно земјоделство, шумарство и рибарство;
- вршат градежни дејности поврзани со изградба и
продажба на станови и станбени и деловни згради за
делот на градежната дејност изградба и продажба на
станови, станбени и деловни згради;
- работат во индустриите за производство на јаглен
и челик;
- се поддржани со други мерки и механизми за поддршка на специфични сектори (како банкарскиот сектор, финансиски услуги и слично);
- вршат дејности од јавен интерес утврдени со закон;
- вршат лиценцирана дејност;
- вршат регулирана дејност чија цена ја одредува
независно регулаторно тело;
- се корисници на право на концесии на добра од
општ интерес, освен доколку концесијата не се користи
за реализација на инвестициски проект;
- кои вршат дејности поврзани со наменско производство (вооружување и воена опрема);
- произведуваат акцизна стока, освен акцизна стока
наменета за фармацевтски, медицински и индустриско
лабораториски цели и
- вршат дејност трговија (на мало и на големо), освен ако инвестираат во основни средства и објекти.
Член 5
Висината на финансиската поддршка изнесува 25%
од реализираната инвестиција според инвестицискиот
план од членот 6 на оваа уредба со законска сила, но не
повеќе од:
- 40.000 ЕВРА во денарска противвредност според
средниот курс на Народна банка на Република Северна
Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти
кои оствариле вкупен приход во 2019 година не повисок од 1.000.000 ЕВРА во денарска противвредност
според средниот курс на Народна банка на Република
Северна Македонија на денот на исплатата;
- 100.000 ЕВРА во денарска противвредност според
средниот курс на Народна банка на Република Северна
Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти
кои оствариле вкупен приход во 2019 година од
1.000.001 ЕВРА до 10.000.000 ЕВРА во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата;

9 јуни 2020

- 140.000 ЕВРА во денарска противвредност според
средниот курс на Народна банка на Република Северна
Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти
кои оствариле вкупен приход во 2019 година од
10.000.001 ЕВРА до 50.000.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на
Република Северна Македонија на денот на исплатата;
и
- 200.000 ЕВРА во денарска противвредност според
средниот курс на Народна банка на Република Северна
Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти
кои оствариле приход во 2019 година повеќе од
50.000.000 ЕВРА во денарска противвредност според
средниот курс на Народна банка на Република Северна
Македонија на денот на исплатата.
Член 6
Инвестициски план е документ со кој деловниот
субјект ги идентификува потребите на деловниот потфат и неговото инвестирање, ја дефинира рамката за
идентификација и управување со трошоците за реализација на инвестицискиот проект, евентуалниот недостаток на финансиски средства за финансирање на трошоците на инвестицискиот проект, содржи податоци за
финансиската состојба на деловниот субјект, обемот на
потребните финансиски средства на деловниот субјект,
потенцијални извори на финансирање на потребите,
проценка на потребната финансиска поддршка која може да придонесе кон одржливоста на деловниот потфат
и предвидена рамка за начинот на кој деловниот субјект ќе го зајакне деловниот потфат и ќе продолжи да ја
врши дејноста за период од најмалку три години од денот на исплата на финансиската поддршка.
Член 7
Финансиската поддршка се исплатува во форма на
еднократна финансиска поддршка наменета за постигнување на целта од членот 1 на оваа уредба со законска сила.
Член 8
Министерството за економија на својата веб страна,
ден 12 јуни 2020 година објавува оглас кој ќе трае до
31 јули 2020 година.
Огласот особено содржи:
1. деловни субјекти кои можат да користат финансиска поддршка согласно шифрите на дејност од Националната класификација на дејности НКД-Рев.2 согласно со членот 3, став 1 алинеја 2 од уредбата;
2. висина на финансиската поддршка;
3. формат на Пријава и Инвестициски план;
4. докази кои е потребно да бидат приложени при
поднесување на Пријавата и тоа:
- тековна состојба за деловниот субјект не постар
од шест месеци
- биланс на успех за 2019 година
- пресметка на аконтациите на данокот на добивка
за месеците март, април и мај 2020 година
- инвестициски план
5. рок за поднесување на Пријава
6. нацрт на Договорот за финансиска поддршка
7. други податоци кои ќе се прецизираат во јавниот
оглас
По прибирање на сите пријави пристигнати со последниот ден на рокот за нивно поднесување, Комисијата за оценка на пријавите во рок од 15 дена спроведува оценка на пристигнатите пријави и приложената документација и составува Извештај што содржи: број на
добиени барања, листа на компании и инвестициските
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проекти кои ги исполнуваат условите за склучување на
договор за финансиска поддршка и висината на финансиска поддршка согласно со одредбите од оваа уредба
и го доставува до министерот за економија.
Извештајот од став 3 на овој член Министерството
за економија го доставува до Владата на Република Северна Македонија на усвојување во рок од три дена.
Член 9
Комисијата за оценка на пријавите на деловните
субјекти кои се пријавиле на огласот ја формира Министерството за економија (во натамошниот текст: Комисија).
Комисијата е составена од 5 члена во која учествуваат по еден член од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања
и за координација со економските ресори, Генералниот
секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за финансии и два члена од
Министерството за економија.
На членовите на Комисијата им следува надоместок, кој го определува Владата на Република Северна
Македонија, врз основа на бројот на разгледани пријави и извештаи за реализација на инвестициски план.
За начинот на својата работа Комисијата донесува
Деловник за работа.
Член 10
За доделената финансиска поддршка се склучува
Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и деловниот субјект.
Договорот од став 1 на овој член во име на Владата
на Република Северна Македонија го потпишува министерот за економија.
Договорот за доделување на финансиска поддршка
особено ги содржи следните елементи:
- договорни страни;
- предмет на Договорот за доделување на финансиска поддршка;
- износ на финансиската поддршка која се доделува;
- права и обврски на договорни страни;
- рокови за исполнување на преземените права и
обврски;
- услови за едностран раскин на Договорот и
- решавање на спорови
Договорот за финансиска поддршка кој не ги содржи елементите од ставот (3) на овој член е ништовен.
За обезбедување на договорот и обврските од членот 13 на оваа уредба со законска сила, корисникот на
финансиска поддршка доставува Меница од корисникот на финансиска поддршка, со менична изјава за уредување на правата и обврските по меницата во форма
на нотарски акт со извршна клаузула.
Меницата со која се гарантира помошта мора да биде со важност најмалку 60 дена подолг од датумот на
поднесување на завршниот извештај.
Член 11
Исплата на средствата за финансиската поддршка
ќе ја изврши Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија од средствата предвидени во Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година во програмата П1 Мерки за справување со
COVID 19.
Исплатата ќе се изврши во рок од 15 дена од денот
на потпишување на Договорите за финансиска поддршка од членот 10 на оваа уредба со законска сила.
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Член 12
Финансиската поддршка од членот 5 на оваа уредба
со законска сила се одобрува до максимален износ од
1.200.000.000 денари, средства утврдени во Буџетот на
Република Северна Македонија за 2020 година во програмата П1 Мерки за справување со COVID 19.
Доколку врз основа на проекцијата за видот и максималниот износ на финансиска поддршка се надминат
утврдените буџетски средства, исплатата се врши сразмерно по корисник на финансиска поддршка во рамките на утврдениот максимален износ од ставот (1) на
овој член.
Член 13
Деловниот субјект на кој му е доделена и исплатена
финансиска поддршка има обврска до 31.01.2021 година до давателот на финансиската поддршка да достави
Извештај за текот на реализација на инвестицискиот
план со докази во вид на финансиска и друга документација соодветна на инвестицискиот проект дека истиот се реализира во рамките на инвестицискиот план за
кој е исплатена финансиската поддршка.
Доколку деловниот субјект ја завршил инвестицијата до 31.12.2020 година доставува завршен извештај, а
ако инвестицијата не е завршена доставува извештај за
прогрес со следните документи:
- За купувањето на основни средства, опрема и машини доставува договор или фактура со доказ за целосно или делумно плаќање или алтернативно отворен
акредитив или издадена банкарска гаранција за истата.
Основните средства, опремата и машините не треба да
бидат постари од две години.
- За градба на производни хали, доставува издадена
градежна дозвола со премер пресметка, докази за извршени плаќања за градбата и фото документација од
истата. Документацијата треба да биде на име на компанијата која аплицира за финансиска поддршка.
- За воспоставување на нова организациона единица за технолошки развој, истражување и/или развој на
ново софтверско или хардверско решение доставува
евиденциски извештаи за инвестираните средства во
опрема, инвестиции во оперативен капитал, обуки и
тренинзи и/или договор за интелектуална сопственост.
Деловниот субјект до давателот на финансиската
поддршка доставува завршен извештај не подоцна од
30 дена по завршување на инвестицијата и не подоцна
од 31.12.2021 година кој ги содржи следните документи:
- За основни средства и опрема доказ дека опремата
е инсталирана и пуштена во работа со следните документи: договор или фактура, доказ дека е платена и фото документација дека е инсталирана.
- За градби доказ дека е изградена и платена со изводи од плаќања и фотодокументација за градбата.
- За воспоставување на нова организациона единица за технолошки развој, истражување и/или развој на
ново софтверско или хардверско решение доказ за инвестираните средства за воспоставување и оперирање
на организационата единица и развиеното ново софтверско или хардверско решение.
Министерството за економија врши контрола на
процесот на имплементација и на точноста на завршниот извештај.
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Доколку деловниот субјект не успее да ја заврши
инвестицијата или не успее да ја докаже минимум 80%
од вредноста на инвестицијата, треба да ги врати средствата во Буџетот на Република Северна Македонија,
не подоцна од 01.03.2022 година, во спротивно давателот на финансиската поддршка ќе ја активира меницата
како механизам за обезбедување.
Член 14
Финансиска поддршка согласно со оваа уредба со
законска сила не може да се додели на деловен субјект
за реализација на инвестициски проект за кој е доделена друга државна помош.
Член 15
За финансиската поддршка согласно со оваа уредба,
се применува Законот за контрола на државна помош
како и се почитува Привремената рамка на Европската
комисија за мерки за државна помош за поддршка на
економијата за време на појавата на COVID 19.
Член 16
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5191/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1937.
Врз основа на член 47 став (6) 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, 27/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА
СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И
НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020
ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020
година (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20 и 128/20) во
членот 2 во став (3) во табелата по подмерката „2.19. “
се додава нова подмерка „2.20. “ која гласи:
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Член 2
Во членот 3 став (1) по зборот „барањата“ се додаваат зборовите „со исклучок на подмерката 2.20. од
член 2 став (3) од оваа уредба“.
Во ставот (3) зборовите „15 март 2020 година“ се
заменуваат со зборовите „30 јуни 2020 година“.
По ставот (22) се додава нов став (23) кој гласи:
„(23) Реализацијата на подмерката 2.20. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2020 година ќе се врши врз основа на список на заклани обележани свињи заради депопулација, изготвен од
Агенцијата за храна и ветеринарство и доставен до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој најдоцна до 25 јуни 2020 година.“
Член 3
Во членот 4 во точката 1 зборовите „30 јуни“ се заменуваат со зборовите „31 јули“.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5199/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1938.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20, 76/20, 94/20,
97/20, 100/20 и 136/20), во член 2 ставот (3) се менува и
гласи:
„Доколку лицето од ставот 2 на овој член, одбива
да го прими решението за самоизолација, или дава
лажни лични податоци и лажни податоци во врска со
лицата со кои што имало контакт во изминатите денови, или не ја применува мерката строга изолација во
домашни услови (домашна самоизолација), му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14 дена, во објекти определени од Владата на
Република Северна Македонија, за што Министерството за внатрешни работи донесува решение, а трошоците за сместување во тие објекти се надоместуваат од
страна на тоа лице.“

Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5212/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1939.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9
јуни 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна
состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/20) во член 1 во ставот 2 по зборот „геодет“ се додаваат зборовите „и за мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор на Комора
на трговци поединци овластени геодети и трговски
друштва за геодетски работи (во натамошниот текст:
Комората)“.
Член 2
По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:
„Член 2-а
Мандатот на претседателот и на членовите на
Управниот одбор на Комората, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба.
Собранието на Комората е должно во рок од 30 дена од денот на престанување на траењето на вонредната состојба, да започне постапка за избор на претседател и членови на Управниот одбор на Комората.“
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5215/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1940.
Врз основа на 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 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20 и 147/20), во член 1, став 1, во точката 1, по ставот 5, се додава нов став кој гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапката за спроведување и полагање на
квалификационен испит на учениците во Државното
средно училиште за ликовна уметност и дизајн Лазар
Личеноски Скопје во учебната 2020/2021, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за спроведување и полагање на квалификационен испит на учениците во Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн Лазар Личеноски
Скопје во учебната 2020/2021 од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 16 и е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/19
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
Прилог бр.16

ПРОТОКОЛ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИСПИТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“
СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021
1. Полагањето на учениците, прегледувањето на цртежите, истакнувањето на резултати, поднесувањето на
приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултати да се одвива во период од
8:00 часот до 17:00 часот.

2. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови.
3. Задолжително вршење на дезинфекција на штафелаите во просториите каде ќе се врши полагањето
на учениците и прегледувањето на цртежите, како и
разгледувањето на приговорите со дезинфекционо
средство кое делува на вируси според упатство од производителот.
4. Користење на заштитна маска, марама или шал
со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на
сите вработени во средното училиште.
5. Користење на заштитна маска, марама или шал
со кои ќе бидат покриени устата и носот,од страна на
сите ученици.
6. Организирање на просторот во училниците, со
цел спроведување на редот и одржување на потребното
физичко растојание меѓу учениците од минимум 2
метри, за присуство на максимум 6 (шест) ученици во
една училница. Согласно фактот дека во изминатите 5
години бројот на кандидати за упис во просек е 70, испитот да се спроведе во 14 училници.
7. Организирање на редарска служба во средното
училиште, со цел спроведување на редот и одржување
на потребното растојание меѓу учениците од минимум
2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари
пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето.
Редарите да се ангажираат од редот на вработените во
училиштето, за што одлучува директорот на средното
училиште.
8. Поставување на ознаки со кои се означува правец
на движење и запазување на минимум потребното
растојание при чекање ред на учениците пред и внатре
во училиштето.
9. Овозможување на влез само на ученикот, не и на
неговиот родител, кој носи заштитна маска, марама
или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои
влегуваат во училиштето.
10. Задолжително носење документ за лична идентификација.
11. Забрането е користење на мобилен. За време на
испитот забранет е внес на мобилни телефони.
12. Поставување на средства за дезинфекција на
влезот во училиштето, како и пред и во просториите
каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на цртежите, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите.
13. На крајот на секој ден задолжително механичко
чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)
или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
14. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите
ученици на доследно почитување на превентивните
мерки од Владата:
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• Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето
и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата
околу вас, пред и во училиштето.
• Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден т.е откако редарот ќе
ви дозволи.
• Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен
влез во училиштето.
__________
1941.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe 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), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на собрание на акционерското друштво, на
седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО 31.12.2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на
Акционерското друштво за приредување игри на среќа
Државна лотарија на Република Северна Македонија за
периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, усвоена со
Одлука бр.02-1652/15 од 10.3.2020 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата,
одржана на 10.3.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4023/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1942.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe 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), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на собрание на акционерското друштво, на
седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОTO
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО
31.12.2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Се-

верна Македонија за периодот од 1.1.2019 до
31.12.2019 година, усвоен со Одлука бр.02-2483/4 од
29.4.2020 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 29.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4023/2
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1943.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe 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), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на собрание на акционерското друштво, на
седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА
СРЕЌА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД
1.1.2019 ДО 31.12.2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до
31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор и
усвоени со Одлука бр.02-2483/3 од 29.4.2020 година на
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 29.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4023/3
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1944.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe 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), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на собрание на акционерското друштво, на
седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

Стр. 8 - Бр. 153

9 јуни 2020

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИTE ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА
ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО 31.12. 2019
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат Финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на
среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година,
ревидирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука
бр.02-2483/2 од 29.4.2020 година на Управниот одбор
на ова акционерско друштво, на седницата одржана на
29.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4023/4
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1945.
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 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар 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. 44-4470/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1946.
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 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА
БОЛНИЦА „8 - МИ СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Градска општа болница „8 - ми Септември“ –
Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 - ми Септември“ – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлука.
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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. 44-4471/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1947.
Врз основа на член 55 став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА СО ИНОВИРАНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии, бр. 02-1345/1 од
18.5.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4468 /1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1948.
Врз основа на член 18 став (1) 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 9 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на општина Ресен се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - згради,
кои се наоѓаат на ул. Село, на КП бр.2608, КО Љубојно, запишани во Имотен лист бр.1200, сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 116 м2;

- зграда бр.2, намена на зграда В4-10, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 85 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4869/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1949.
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни
2020 година, донесе
ПРOГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот I,
став 1, во воведната реченица зборовите „47.940.000,00
(четириесет и седум милиони и деветстотини и четириесет илјади) денари“ се заменуваат со зборовите
„27.740.000,00 (дваесет и седум милиони и седумстотини и четириест) денари“.
Во алинеја 1, зборовите „34.740.000,00 (триесет и
четири милиони и седумстотини и четириесет илјади)
денари“ се заменуваат со зборовите „22.040.000,00
(дваесет и два милиони и четириесет илјади) денари“, a
зборовите „ставки 425, 462, 463 и 464“ се заменуваат со
зборовите „ставки 462 и 464“.
Во алинеја 2, зборовите „7.200.000,00 (седум милиони и двеста илјади) денари“, се заменуваат со зборовите „4.700.000, 00 (четири милиони и седумстотини
илјади ) денари“.
Алинеја 3 се брише.
II
Во делот II, точка А., став 1, во воведната реченица
зборовите „34.740.000,00 (триесет и четири милиони и
седумстотини и четириесет илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „22.040.000,00 (дваесет и два милиони и четириесет илјади) денари“.
Во Мерката 1. Подмерките 1.2, 1.3 и 1.5 се бришат.
Мерките 2, 4 и 5 се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Постапката и критериумите за доделувањето на
средства од мерките 1 и 2 од оваа област ќе биде дефинирана во јавни повици и упатства кои ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Министерството за економија
www.economy.gov.mk и порталот www.konkurentnost.mk.“
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Ставот 3 се менува и гласи:
„ При спроведување на мерките 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3 од
оваа област, при доделувањето на средствата ќе биде
применет стимулативен критериум доколку апликант е
деловен субјект во сопственост и управуван од жена.
Во точка Б., став 1, во воведната реченица зборовите “7.200.000,00 денари” се заменуваат со зборовите
„4.700.000,00 денари”.
Мерката 2 се менува и гласи:
„Мерка 2. Кофинансирање за организирање на специјализирани технолошки обуки во преработувачката
индустрија во насока на циркуларна економија, во вкупен износ од 200.000,00 денари.
Предмет на мерката е кофинансирање за организирање на обуки во преработувачката индустрија за воведување на концептот на циркуларна економија.“
Мерката 3 се брише.
Точка В „Поддршка и развој на кластерското здружување“ се брише.
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4386/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1950.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (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, 27/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19,
244/19 и 275/19), 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
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 235/19) 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
9 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20 и 111/20)
во делот I во воведната реченица износот
„4.110.000.000“ се заменува со износот „4.202.000.000“.
Во табелата во мерката 3 износот „70.000.000“ се
заменува со износот „500.000“.

Во мерката 5 износот „10.000.000“ се заменува со
износот „500.000“.
Во мерката 6 износот „12.000.000“ се заменува со
износот „8.000.000“.
Во мерката 8 износот „280.000.000“ се заменува со
износот „180.000.000“.
Во мерката 10 износот „3.720.998.000“ се заменува
со износот „3.995.998.000“.
Во колоната „Вкупно“ износот „4.110.000.000“ се
заменува со износот „4.202.000.000“.
II
Во делот III во табелата по подмерката 2.19. се додава нова подмерка 2.20. која гласи:

III
Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со износот „500.000“.
IV
Во делот VI во ставот (1) износот „10.000.000“ се
заменува со износот „500.000“.
V
Во делот VII износот „12.000.000“ се заменува со
износот „8.000.000“.
VI
Во делот IX во ставот (1) износот „280.000.000“ се
заменува со износот „180.000.000“.
VII
Во делот XI износот „3.720.998.000“ се заменува со
износот „3.995.998.000 “.
VIII
Во делот XIV во табелата во мерка 2 по бројот
„,2.15.“ се додава бројот „2.20.“
IX
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5200/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1951.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), и член 7 ставови (3) и (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, 27/19, и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 152/19,
244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јуни 2020 година,
донесе

9 јуни 2020

Бр. 153 - Стр. 11

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20,
89/20 и 112/20) во делот I износот „992.380.000 “ се заменува со износот „980.380.000“, износот „282.380.000“
се заменува со износот „190.380.000“, а износот
„710.000.000“ се заменува со износот „790.000.000“.
II
Во делот II став (1) износот „839.000.000“ се заменува со износот „827.120.000“.
Табелата се менува и гласи:

Во ставот (3) износот „9.923.800“ се заменува со износот „9.803.800“.
III
Во делот VI став (2) зборовите „28 февруари“ се заменуваат со зборовите „како и до 15 јули“.
IV
Во делот XI став (2) износот „45.000.000“ се заменува со износот „2.000.000“.
V
Во делот XIV став (2) износот „60.000.000“ се заменува со износот „11.120.000“.
VI
Во делот XV износот „86.000.000“ се заменува со
износот „136.000.000“.
VII
Во делот XVI став (5) износот „48.900.000“ се заменува со износот „68.900.000“.
VIII
Во делот XVII износот „45.000.000“ се заменува со
износот „54.000.000“.
IX
Во делот XX став (2) во алинејата 8 по зборот „Дизелдорф“ се додаваат зборовите „одложен за 2021 година“.
X
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5201/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 153

9 јуни 2020

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.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

