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Стр. 2 - Бр. 168

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2118.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35
став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и
261/19) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГОЛДЕН АРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“, ОПШТИНА
СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане на
Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане бр. 45 - 4437/1 од 16.7.2019 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.150/19).
2. Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје
достави понуда со број 00000274 на 13.12.2019 година.
3. На јавниот повик, Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз
Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и
Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје се
доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“,
Општина Старо Нагоричане, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со
координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Координата Y
Координата X
1
7.571.134,00
4.672.863,00
2
7.571.262,00
4.672.863,00
3
7.571.262,00
4.672.747,00
4
7.571.134,00
4.672.747,00
5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,014848 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 8.500.000,00 денари субјектот од точка
1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
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12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-2325/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

2119.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗАМ ОТЉАНАЦ ЗВОНКО ДООЕЛ
КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРЛОВЕЦ“,
ОПШТИНА КУМАНОВО
1. На Трговското друштво за одржување на моторни
возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко
ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
“Орловец“, општина Куманово, со површина на простор
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со
координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11

Координата Y
7569061
7569023
7568973
7568933
7568941
7568986
7569066
7569117
7569070
7569067
7569071

Координата X
4662672
4662659
4662579
4662592
4662623
4662756
4662930
4662918
4662768
4662738
4662695

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.024944 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија
од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за
концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на
висината на надоместоците за издавање на дозволи и
концесии за вршење на детални геолошки истражувања и
концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-5700/1
Заменик на претседателот
19 јуни 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2120.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗАМ ОТЉАНАЦ ЗВОНКО ДООЕЛ
КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРВЕН МОСТ“
С. ШУПЛИ КАМЕН, ОПШТИНА КУМАНОВО
1. На Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ
Звонко ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на
локалитетот “Дрвен Мост“ с.Шупли Камен, општина
Куманово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани
со прави линии, а точките дефинирани со координати
како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата Y
7566315
7566429
7566416
7566393
7566344

Координата X
4661108
4661152
4661136
4661093
4661062

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.004052 km2.
3 Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-5701/1
Заменик на претседателот
19 јуни 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
________________
2121.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ КАМЕНА РЕКА МАКЕДОНСКА
КАМЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на Јавно претпријатие КАМЕНА
РЕКА Македонска Каменица се дава право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.1 со вкупна
површина од 2250м2, кое претставува градежно неизградено земјиште кое ги опфаќа КП.бр. 2129/1 со површина од 1073м2 и КП.бр. 1871/2 со површина од
1177м2 за КО Саса, запишани во Имотен лист бр.355,
согласно Извод од Постоен План: Локална урбанистичка планска документација, со основна класа на кула посматрачница и технички објект за детекција и превенција на шумски пожар на дел од КП.бр.2129 и дел
од КП.бр.1871 КО Саса, општина Македонска Каменица, број 10-587/2 од 13.3.2020 година, донесен со Решение на Градоначалникот број 09-570/3 од 12.2.2020
година, за изградба на објект со намена Е2 – Комунална супраструктура.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6069/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

2122.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Битола се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија, на ГП бр.7, кое претставува КП.бр.15557/2 со површина од 4400м2, градежно неизградено земјиште, КО Битола 1/2, запишана во Имотен
лист бр.95241, согласно Извод од Детален урбанистички
план за „Брусничко лавчански реон 2 дел“ – Битола бр.302327 од 18.12.2019 година, донесен со Одлука на Совет
бр.08-58/98 од 5.2.1998 година, за изградба на објект со
намена Комбинирани детски установи.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6070/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

Стр. 4 - Бр. 168
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2123.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ СИНЦЕРИТАС ДОО СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје со број 19-703/3
од 19.6.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6080/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

__________
2124.
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 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 и 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 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ
НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19), во делот „ПОТРЕБНИ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3 табелатa се менува и
гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4860/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2125.
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 точка 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 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 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), по делот „Радијациона заштита“ се додава
нов дел „АКТИВНОСТИ НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID -19 ЗАБОЛУВАЊЕТО ВО ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА“, кој гласи:
„ АКТИВНОСТИ НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID -19 ЗАБОЛУВАЊЕТО ВО ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА“
Пандемијата на новиот коронавирус 2019/2020 година започна како епидемија во градот Вухан, Кина, но
набргу се прошири и зафати 178 од 193 (92,2%) земји-членки на Обединетите нации. Болеста е наречена Коронавирус COVID-19, а ја предизвикува новооткриениот вирус од фамилијата на коронавируси SARS-CoV-2.
Согласно СЗО на глобално ниво како и на ниво на Европскиот Регион за понатамошното ширење на Корона вирус COVID-19 е со проценката на ризикот „многу висок“. Според природата на вирусот, начинот на
трансмисијата, долготрајното лекување, непредвидливиот тек на болеста, непостоењето на специфичен лек во
терапијата, како и непостоењето на специфична превенција (вакцина), се очекува состојбата со Коронавирус
COVID-19 заболувањето, како и примената на превентивните активности за спречување на ширење на корона
вирус инфекцијата да продолжат се до пронаоѓањето на специфична заштита против Коронавирус COVID–19
заболувањето, односно вакцината.
Воспоставени се низа на превентивни против епидемиолошки мерки во насока на спречување на ширење
и ставање под контрола на Коронавирус COVID-19 инфекцијата, кои во континуитет се спроведувани од ЈЗУ
Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија (ИЈЗ на РСМ) во
обем согласно табелите А и Б:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5355/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

22 јуни 2020
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2126.
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 и 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 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ
(КВБ) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за
2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во делот „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 табелата се заменува со нова
табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6126/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 168
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
2127.
Врз основа член 92-б од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11,
123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ, ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК И ЗАПИСНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТЕХНИЧКАТА
ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИЛА НА ЈАВЕН ПАТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог, записникот за сторен сообраќаен прекршок и записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат.
Член 2
Прекршочниот платен налог е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.
Формата и содржината на записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Записникот за сторен сообраќаен прекршок е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.
Формата и содржината на записникот за сторен сообраќаен прекршок од ставот 1 на овој член се дадени во
Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1 - 49688/1
17 јуни 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2128.
Врз основа на член 219 став (3) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИ, ВИДОТ И НАЧИНОТ НА
КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИТЕ НА ОСУДЕНИ
ЛИЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишува составот на комисијата за користење на погодности, видот и начинот на
користење на погодностите на осудени лица.
Член 2
Комисијата за користење на погодности на осудените лица (во натамошниот текст: комисијата) е составена од претседател, двајца членови и нивни заменици.
Претседател на комисијата е раководителот на секторот за ресоцијализација во казнено-поправната установа.
Членови на комисијата се службено лице од секторот за ресоцијализација и службено лице од редот на
стручни или раководни припадници на затворска полиција од казнено-поправната установа.
Доколку член на комисијата е службеното лице од
секторот за ресоцијализација кое ја води третманската
група на осуденото лице и кое го доставило предлогот
со образложение за основаноста за користење на погодностите од страна на тоа осудено лице, во тој случај
службеното лице се иззема од постапката и при одлучувањето го заменува неговиот заменик.
Уредување на животниот простор со лични
предмети
Член 3
Уредувањето на животниот простор со лични предмети се состои во овозможување осуденото лице да го
уреди животниот простор во казнено-поправната установа (во натамошниот текст: установата) со: фотографии, слики, собно цвеќе, предмети, сопствено кебе, душек и постелнина, ТВ апарат, аудио апарати (радиоапарат, МП3) или други работи кои ги изработило осуденото лице во своето слободно време кои се со примерна етичка содржина и со кои не се нарушува функционалноста на животниот простор, кои не им пречат
на останатите осудени лица кои престојуваат во истата
просторија и не е во спротивност со одредбите од Куќниот ред на установата.
Почесто примање на пратки и примање на пратки
со поголема тежина
Член 4
Осуденото лице може да прима една пратка повеќе
од предвидениот број на пратки утврден со Куќниот
ред на установата во текот на еден месец, чија тежина
не може да биде поголема од 10 килограми.
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Примањето на пратки со поголема тежина се состои
од можноста осуденото лице да прими една пратка повеќе од предвидениот број на пратки утврден со Куќниот ред на установата, чија тежина не може да биде
поголема од 15 килограми.
Продолжени посети или посети без надзор
во просториите на установата
Член 5
На осуденото лице може да му се одобри користење
на продолжени посети во траење од 90 минути во деновите предвидени со Куќниот ред на установата.
На осуденото лице може да му се одобри посета без
надзор во просториите на установата во траење до 60
минути во деновите предвидени со Куќниот ред на установата.
Телефонирање без надзор
Член 6
На осуденото лице може да му се одобри телефонирање без надзор најмногу четири пати во текот на месецот во време определено со Куќниот ред на установата.
Престој со брачен или вонбрачен другар во посебна
просторија без надзор
Член 7
Осуденото лице може да престојува со брачниот
или вонбрачниот другар во посебна просторија без
надзор по два месеци од извршената класификација и
тоа во траење од 120 минути во текот на еден месец во
деновите предвидени со Куќниот ред на установата.
Со погодноста од ставот 1 на овој член, осуденото
лице може да се стекне доколку достави извод од матична книга на венчаните.
Осуденото лице може да престојува со вонбрачниот
другар во посебна просторија без надзор, доколку го
пријави својот вонбрачен другар со изјава која своерачно ја потпишува во текот на престојот во приемното
одделение, а вонбрачниот другар треба да обезбеди изјава заверена на нотар и да ја достави до установата.
Посети надвор од просториите на установата
до четири часа
Член 8
На осуденото лице може да му се одобри користење
на посети надвор од просториите на установата со посетител во траење од четири часа во текот на еден месец во општината каде што се наоѓа седиштето на установата.
Посетител може да биде лице од потесното семејство на осуденото лице или лице кое претходно е пријавено во картонот за посети.
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Слободен излез од установата до седум часа
Член 9
На осуденото лице може да му се одобри слободен
излез од установата до седум часа во општината каде
што се наоѓа седиштето на установата или во местото
на живеење.
Отсуство до 15 дена во текот на годината
Член 10
На осуденото лице може да му се одобри отсуство
до 15 дена во текот на годината во местото на живеење
или во друго место што претходно го најавил, со тоа
што отсуството во текот на месецот не може да биде
подолго од три дена.
Целосно или делумно користење на одморот надвор
од установата
Член 11
Осуденото лице може целосно или делумно да го
користи одморот надвор од установата доколку е непрекинато работно ангажирано повеќе од шест месеци.
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Бројот на денови што може да ги користи осуденото лице од првиот дел од одморот не може да биде помал од 10 дена.
Осуденото лице може да ја користи погодноста од
ставот 1 на овој член, во местото на живеење или во
друго место што претходно го најавил.
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на користење на погодности на осудени лица (,,Службен весник
на Република Македонија “ бр. 173/11).
Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-1599/3
19 јуни 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

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.
Цената на овој број е 90 денари.

