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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3961.
Врз основа на членот 158-ѓ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10,
44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18
и 198/18) и („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 101/19), Собранието на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН
НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
I. За претседател и еден професионално ангажиран
член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, се именуваат:
- Крсте Шајноски, доктор на економски науки, за
претседател на Советот на експерти на Агенцијата за
супервизија на осигурување со мандат од пет години;
- Злате Симоновски, дипломиран инженер по електротехника, за професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување со полно работно време, со мандат од пет години.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6700/1
12 декември 2019 година
Скопје

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

3962.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 27/16 и
83/18), Собранието на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
1. За главен државен ревизор на Државниот завод
за ревизија се избира Максим Ацевски, дипломиран
економист и магистер по економски науки од Велес.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6708/1
12 декември 2019 година
Скопје

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

3963.
Врз основа на Амандманот XXVIII ставови 6 и 7 од
Уставот на Република Северна Македонија и членот 6
став (1) алинеја 4 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/19), Собранието
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I. За член на Судскиот совет на Република Северна
Македонија е избрана
- Весна Дамева, дипломиран правник од Скопје, со
положен правосуден испит.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а мандатот на избраниот член на Судскиот
совет на Република Северна Македонија почнува да тече од 27 декември 2019 година.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6716/1
12 декември 2019 година
Скопје

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

3964.
Врз основа на Амандманот XXVIII ставови 5 и 7 од
Уставот на Република Северна Македонија и членот 6
став (1) алинеја 3 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/19), Собранието
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I. За член на Судскиот совет на Република Северна
Македонија е избран
- Селим Адеми, дипломиран правник, магистер по
правни науки и член на Судскиот совет на Република
Северна Македонија од с. Вруток - Гостивар.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-6733/1
12 декември 2019 година
Скопје

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

3965.
Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска
со членовите 10,11 став 2 а во врска со членовите 10 и
11 ставови (2), (4) и (5) од Законот за Судскиот совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ број 102/2019),
претседателот на Собранието на Република Северна
Македонија на 11 декември 2019 година распиша
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ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО
ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1.Собранието на Република Северна Македонија ќе
врши избор на еден член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.
2. За член на Судскиот совет на Република Северна
Македонија се избира лице од редот на универзитетски
професори по право, адвокати, поранешни судии на
Уставен суд на Република Северна Македонија, меѓународни судии и други истакнати правници, кое во моментот на објавувањето на огласот ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија
се истакнало со научна или професионална работа или
со свое јавно делување,
- да не е осуден со правосилна судска пресуда за
кривично дело злоупотреба на службена должност и
овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку
шест месеци што го прави недостоен за да ја врши
функцијата член на Советот и
- да ужива углед и да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет.
3. За член на Советот не може да биде избрано лице
кое во моментот на објавување на огласот врши судиска или јавнообвинителска функција или лице кое било
разрешено од судиска или јавнообвинителска функција, освен ако Европскиот суд за човекови права утврдил прекршување на Европската конвенција за човековите права во постапката за разрешување, ниту лице
кое во последните четири години било пратеник, член
на Влада на Република Северна Македонија или вршело функција во орган на политичка партија.
4. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на овој оглас, во
оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на
Република Северна Македонија во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на Огласот во „Службен весник
на Република Северна Македонија“.
За исполнување на условот од точката 3 на овој оглас кандидатот треба да достави лична изјава заверена
на нотар дека во моментот на објавување на огласот не
врши судиска или јавнообвинителска функција или не
бил разрешен од судиска или јавнообвинителска функција, освен ако Европскиот суд за човекови права утврдил прекршување на Европската конвенција за човековите права во постапката за разрешување, ниту дека
во последните четири години бил пратеник, член на
Влада на Република Северна Македонија или вршел
функција во орган на политичка партија.
5. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Лајм“.
Бр. 09-6657/1
11 декември 2019 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3966.
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за државјанството на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 67/92, 8/04, 98/08, 158/11
и 55/16), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ, КУЛТУРЕН, СПОРТСКИ
ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг
национален интерес за стекнување на државјанство на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 9/05 и 161/12), во насловот на Уредбата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со
зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
,,Особен економски интерес, во смисла на оваа
уредба постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија, инвестирал капитал во износ од најмалку
400.000 евра по лице како директна инвестиција во нови капацитети, со исклучок на угостителски објекти за
исхрана и трговски капацитети, со најмалку десет вработени лица на неопределено време во период од најмалку една година.
Особен економски интерес, во смисла на оваа уредба постои и ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија,
инвестирал капитал во износ од најмалку 200.000 евра
по лице, во период од најмалку две години, во приватeн инвестициски фонд, кој ги исполнува следните услови:
- инвестицискиот фонд да има минимум 5.000.000
евра почетен капитал пред поднесување на инвестициската програма пред Фондот за иновации и технолошки развој;
- инвестицискиот фонд да инвестира во поддршка
на економијата, иновациите или иновативните активности, но да не инвестира во недвижности од било кој
вид, освен во деловен простор за потребите на приватниот инвестициски фонд или Фондот за иновации и
технолошки развој и во развојни инфраструктурни проекти;
- инвестицискиот фонд да нема повеќе од 500
странци како инвеститори кои поднеле барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија по основите од оваа уредба.
Утврдувањето на постоење на особениот економски
интерес од ставот 1 на овој член го оценува Министерството за финансии врз основа на:
- потврда за упис на трговското друштво во Трговски регистар и регистар на други правни лица издадена
од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за регистрација на директна инвестиција на нерезидент во Република Северна Македонија со износ на инвестицијата и
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- уверение за платени даноци и социјални придонеси од Управата за јавни приходи за трговското друштво во кое лицето кое поднело барање за стекнување на
државјанство на Република Северна Македонија инвестирало во нови капацитети.
Утврдувањето на постоење на особениот економски
интерес од став 2 на овој член го оценува Фондот за
иновации и технолошки развој врз основа на:
- програмата на приватниот инвестициски фонд наменета за поддршка на економијата, иновациите и инвестицискиот развој на Република Северна Македонија;
- извештај за реализација на програмата и вложувањата на приватниот инвестициски фонд за инвестицијата наменета за поддршка на економијата, иновациите
и инвестицискиот развој на Република Северна Македонија, во кој фонд странецот има вложување, издаден
од страна на Друштво за управување со приватни фондови;
- потврда за упис на Друштво за управување со
приватни фондови издадена од Централен регистар на
Република Северна Македонија;
- потврда за упис на приватниот инвестициски фонд
во Регистар на фондови што се води при Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија;
- потврда за сопственост на удел од Друштво за управување со приватни фондови;
- потврда од деловна банка со која се докажува уписот и вложувањето на странецот во приватниот инвестициски фонд.
Покрај критериумите од ставовите 1 и 2 на овој
член, особен економски интерес постои ако странец кој
поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија:
- е врвен докажан менаџер во светски рамки;
- е врвен стручњак за технологии кои не се применуваат во Република Северна Македонија;
- е стручњак за област која е дефицитарна со соодветни кадри;
- остварува економска соработка со деловни субјекти од Република Северна Македонија;
- остварува директна инвестиција во постојни деловни објекти, во изградба на нови капацитети во земјата или во долгорочни хартии од вредност;
- инвестира во областа на индустриска сопственост,
know-how (знаење и искуство), иновации и технолошки
развој;
- придонесува за промоција на економијата на Република Северна Македонија во странство и
- донира или придонесува за донирање на средства
за остварување на економски реформи и други приоритети во Република Северна Македонија.
Исполнетоста на критериумите од ставот 5 на овој
член ќе се оценуваат од аспект на влијанието на капиталот врз зголемување на вработеноста, прилив на
средства во Буџетот на Република Северна Македонија
по основ на плаќање на даноци и социјални придонеси,
зголемување на квалитетот и квантитетот на производството со примена на нови посовремени технологии,
зголемување на извозот и на друг начин.
Постоењето на особениот економски интерес врз
основа на критериумите содржани во ставот 5 на овој
член, во рамките на своите надлежности, го оценува
Министерството за економија и Министерството за финансии.“.

Бр. 255 - Стр. 5

Член 3
Низ целиот текст на Уредбата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република
Северна Македонија“.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“
Бр. 45-7815/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3967.
Врз основа на член 11 алинеја 1 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98,
98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 143/19 и 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10
декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ
1. Со оваа oдлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје бр. 02-1140/5 oд 29.11.2019 година, усвоена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 29.11.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6699/1
10 декември 2019 година
Скопје

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

3968.
Врз основа на член 18 став (1) од Закон 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), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесe
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кисела Вода се даваат
на трајно користење без надомест недвижни ствари и
тоа зграда бр.1, намена на зграда Д3-спорт и рекреација, кои се наоѓаат на улица „Народни херои “, на КП
бр.2767/1, КО Кисела Вода 1, запишани во Имотен
лист бр.30010, сопственост на Република Северна Македнија и тоа:
- влез 001, кат ПО, број 000, намена на посебен/заеднички дел од зграда – О останато, со површина од
1875м2,
- влез 001, кат ПР, број 000, намена на посебен/заеднички дел од зграда – О останато, со површина од
588м2.

Стр. 6 - Бр. 255

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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3970.
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
Бр. 45-7463/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија, на 10 декември 2019 година, донесе
Скопје
Зоран Заев, с.р.
ОДЛУКА
__________
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО3969.
Врз основа на членот 18 став (4) од Законот за ко- АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДристење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГРОЛЕНД ТРЕЈД
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ С. МАНАСТИРЕЦ РОСОМАН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 2“,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
ОПШТИНА НЕГОТИНО
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
на 10 декември 2019 година, донесе
АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с. Манастирец
Росоман се доделува концесија за експлоатација на миОДЛУКА
нерална суровина – песок и чакал на локалитетот
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- „Црвени Брегови 2“, Општина Неготино, со површина
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
на простор на концесија за експлоатација дефиниран со
КАРПОШ
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелата и
тоа:
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
Точка
Координата
Координата
за млади и спорт, му престанува користењето на недY
X
вижните ствари, кои се наоѓаат на улица „Љубљанска“
Т-1
7588008
4598929
Скопје, на КП 1227/1, КО Карпош, запишани во ИмоТ-2
7587783
4598890
тен лист бр.78806, сопственост на Република Северна
Т-3
7587662
4599125
Македонија и тоа:
Т-4
7587899
4599175
- зграда бр.1, намена на зграда A2-2 станбено-деловни згради, број на влез 1, кат ПО, број на посебен
2. Површината на просторот на концесијата за екдел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П помошна просторија, со внатрешна површина од 1126 сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.060673km2.
м2,
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
- зграда бр.1, намена на зграда Б6-3 повеќенамен1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
ски сали, број на влез 1, кат ПР, број на посебен дел од
4. Висината на надоместокот за доделената концезграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП деловна
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Догопросторија, со внатрешна површина од 910 м2,
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут- зграда бр.2, намена на зграда Б6-3 повеќенаменврдување на висината на надоместоците за издавање на
ски сали, број на влез 1, кат К1, број на посебен дел од
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП деловна
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
просторија, со внатрешна површина од 270 м2,
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
- зграда бр.2, намена на зграда Б6-3 повеќенаменза доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
ски сали, број на влез 1, кат ПР, број на посебен дел од
определат со Договорот за концесија.
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП деловна
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
просторија, со внатрешна површина од 317 м2.
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
Член 2
7. Во име на Владата на Република Северна МакеНедвижните ствари од член 1 од оваа одлука се дадонија, Договорот за концесија ќе го потпише министеваат на трајно користење без надомест на Општина
рот за економија.
Карпош.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на РепубЧлен 3
лика Северна Македонија“.
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
Бр. 45-8558/1
Претседател на Владата
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенција за млади
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
и спорт и Општина Карпош, во рок од 30 дена од денот
Скопје
Зоран Заев, с.р.
на влегувањето во сила на оваа одлука.
__________
3971.
Член 4
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корисОваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- тење и располагање со стварите во државна сопственот на објавувањето во „Службен весник на Република
ност и со стварите во општинска сопственост („СлужМакедонија“.
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Бр. 45-7463/2
Претседател на Владата
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија, на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
Скопје
Зоран Заев, с.р.
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки
болести „Св.Наум Охридски“- Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад на
движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат
или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на Извештај – Елаборат за извршениот попис на
средствата, побарувањата и обврските со состојба на
31.12.2018 година бр. 02-355/3-2 од 7.2.2019 година,
донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски“-Скопје.

Бр. 255 - Стр. 7

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8859/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3973.
Врз основа на член 42 став (3) 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), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки
болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
Бр. 45-8843/1
Претседател на Владата
преработка, рециклирање и уништување на отпад на
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија, движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи
и технолошки застарени и не можат да се продадат или
Скопје
Зоран Заев, с.р.
разменат како такви, согласно Одлуката бр. 02-281/3-3
__________
од 31.1.2018 година, донесена од Управниот одбор на
3972.
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за кориспо хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.
тење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („СлужЧлен 2
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата Северна Македонија“.
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
Бр. 45-8861/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
ОДЛУКА
__________
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА3974.
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корисКОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОтење и располагање со стварите во државна сопствеЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ност и со стварите во општинска сопственост („СлужПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
НА ОТПАД
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија„„ бр. 101/19), Владата
Член 1
на Република Северна Македонија, на седницата, одСо оваа одлука се дава согласност на Јавната здравржана на 10 декември 2019 година, донесе
ствена установа Универзитетска клиника по хируршки
ОДЛУКА
болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје да спроведе поЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
стапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
преработка, рециклирање и уништување на отпад на
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕдвижни ствари – опрема кои се дотраени, неупотреблиРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ви и технолошки застарени и не можат да се продадат
ОТПАД
или разменат како такви, согласно Одлуката бр. 02207/3-2 од 28.1.2016 година, донесена од Управниот
Член 1
одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки
клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ болести ,,Св.Наум Охридски“-Скопје да спроведе поСкопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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стапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад на
движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат
или разменат како такви, согласно Одлуката бр.02200/3-3 од 31.1.2017 година, донесена од Управниот
одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски“Скопје.
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна установа „Дом за доенчиња и мали деца” - Битола му
престанува користењето на недвижните ствари кои се
наоѓаат на ул. ,,Младински Бригади„„ бр. 2 во Битола,
КП бр. 6025, KO Битола 1/2, запишани во Имотен лист
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- број 11801, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
- број на зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зграда и
Северна Македонија“.
друг објект В2-10, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ДП, со површина од 450.02 м2 и тоа:
Бр. 45-8863/1
Претседател на Владата
- просторија означена со бр. 9 со внатрешна пов10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
ршина од 23.10 м2 ,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
- просторија означена со бр. 10 со внатрешна пов__________
ршина од 5,51 м2 ,
3975.
- просторија означена со бр. 11 со внатрешна повВрз основа на член 42 став (3) од Законот за корисршина од 15.21 м2 ,
тење и располагање со стварите во државна сопстве- просторија означена со бр. 12 со внатрешна повност и со стварите во општинска сопственост („Служршина од 23.00 м2 ,
бен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
- просторија означена со бр. 13 со внатрешна пов153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
ршина од 15.90 м2 ,
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 де- просторија означена со бр. 14 со внатрешна повкември 2019 година, донесе
ршина од 6.64м2 ,
- просторија означена со бр. 15 со внатрешна повОДЛУКА
ршина од 6.71 м2 ,
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
- просторија означена со бр. 16 со внатрешна повПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ршина од 52.57 м2 ,
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
- просторија означена со бр. 17 со внатрешна повСОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА- ршина од 33.12 м2 ,
БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
- просторија означена со бр. 18 со внатрешна повОТПАД
ршина од 59.60 м2 ,
- просторија означена со бр. 19 со внатрешна повЧлен 1
ршина од 6.40 м2 ,
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Универ- просторија означена со бр. 20 со внатрешна повзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни
ршина од 21.18 м2 ,
состојби Скопје да спроведе постапка за избор на прав- просторија означена со бр. 21 со внатрешна повно лице кое врши дејност или поседува дозвола за соршина од 20.63 м2 ,
бирање и/или транспортирање, преработка, рециклира- просторија означена со бр. 22 со внатрешна повње и уништување на отпад на движни ствари – опрема
ршина од 44.96 м2 ,
кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застаре- ходник означен со бр.6 со внатрешна површина од
ни и не можат да се продадат или разменат како такви,
7.59 м2,
согласно Одлуката за расход на движни ствари
- ходник означен со бр.7 со внатрешна површина од
бр.0202-308/8 од 21.11.2019 година, донесена од
16.87
м2,
Управниот одбор на ЈЗУ Универзитетска клиника за
- ходник означен со бр.8 со внатрешна површина од
инфективни болести и фебрилни состојби Скопје.
56.94 м2,
- ходник означен со бр.1 со внатрешна површина од
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- 12.3 м2 од вкупно 113.65 м2,
- ходник означен со бр.10 со внатрешна површина
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
од 8.25 м2 од вкупно 62.05 м2 и
Северна Македонија”.
- бања со ВЦ со внатрешна површина од 13,54 м2.
Бр. 45-8915/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,
Член 2
Скопје
Зоран Заев, с.р.
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да__________
ваат на трајно користење без надомест на општина Би3976.
тола.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопствеЧлен 3
ност и со стварите во општинска сопственост („СлужПримопредавањето на недвижните ствари од член 1
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавната установа
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија„„ бр. 101/19), Владата ,,Дом за доенчиња и мали деца” – Битола и општината
на Република Северна Македонија, на седницата, од- Битола во рок од 15 дена од денот на влегувањето во
ржана на 10 декември 2019 година, донесе
сила на 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“.

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДЕЛФИС ДООЕЛ
Бр. 45-8931/1
Претседател на Владата
С.РАДИОВЦЕ, БРВЕНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
„САМАЦИ“, ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
3977.
ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница се доделува
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост концесија за експлоатација на минерална суровина –
минерална вода на локалитетот „Самаци“, Општина
и со стварите во општинска сопственост („Службен
Брвеница, со површина на простор на концесија за еквесник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
со прави линии, а точките дефинирани со координати
Северна Македонија” бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10
како е дадено во табелата, и тоа:
декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична
и реконструктивна хирургија - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад, на
движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат
или разменат како такви, согласно Oдлуката број 0202769/5 од 7.11.2019 година донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје.

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11
Т-12

Координата
Y
7498684
7498890
7498821
7498743
7498808
7498791
7498708
7498677
7498676
7498691
7498655
7498588

Координата
X
4635220
4635189
4634956
4634956
4634568
4634426
4634357
4634380
4634415
4634436
4634505
4634555

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.135457km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со ДогоЧлен 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- ворот за концесија во согласност со Тарифникот за утнот на објавувањето во „Службен весник на Република
врдување на висината на надоместоците за издавање на
Северна Македонија“.
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минералБр. 45-9042/1
Претседател на Владата
ни суровини.
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
Скопје
Зоран Заев, с.р.
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
__________
определат со Договорот за концесија.
3978.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Дорални суровини („Службен весник на Република Маговорот за концесија.
кедонија” 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
7. Во име на Владата на Република Северна МакеРепублика Северна Македонија, на седницата, одржана
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министена 10 декември 2019 година, донесе
рот за економија.
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

3980.
Врз основа на членот 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,
Бр. 45-9271/1
Претседател на Владата
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија, Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија на седницата, одржана
Скопје
Зоран Заев, с.р.
на 10 декември 2019 година, донесе
__________
3979.
ОДЛУКА
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо- ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КОШАРКАРСКАТА ФЕДЕделското земјиште („Службен весник на Република
РАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
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,
Член 1
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Со оваа одлука на Кошаркарската Федерација на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари и тоа зграда
Република Северна Македонија, на седницата одржана
бр.1, намена на зграда Д3-9 затворени спортски сали,
на 10 декември 2019 година, донесе
кои се наоѓаат на ул.„Лазар Личеновски“ бр.31, на КП
бр.5526, КО Центар 1, запишани во Имотен лист
ОДЛУКА
бр.104173, сопственост на Република Северна МакедоЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- нија, и тоа:
- влез 4, подрум-1, број 1, намена на посебен/заедНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
нички дел од зграда ДП во површина од 113 м2;
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН- влез 4, подрум-1, број 1, намена на посебен/заедФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН нички дел од зграда Т во површина од 1059 м2;
- влез 4, приземје, број 1, намена на посебен/заед10 (20) KV ПРИКЛУЧЕН ВОД И БЕТОНСКА
СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10 (20)/0,4 KV: нички дел од зграда ТР во површина од 859 м2;
- влез 4, приземје, број 1, намена на посебен/заед100 KVA ,,СЛАНУШКА“ КО ШЛЕГОВО, ОПШТИНА
нички дел од зграда ДП во површина од 352 м2;
КРАТОВО
- влез 5, приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС во површина од 17 м2;
- влез 5, приземје, број 1, намена на посебен/заедЧлен 1
нички дел од зграда ДП во површина од 258 м2.
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20) kV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0,4 kV:100 kVA ,,Сланушка‟‟
КО Шлегово, Општина Кратово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 6м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9273/1
10 декември 2019 година
Скопје

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9473/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3981.
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), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
,,БОРКА ТАЛЕСКИ” - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

13 декември 2019

Бр. 255 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 255

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница ,,Борка Талески“ - Прилеп.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница ,,Борка Талески“ - Прилеп, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-9562/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3982.
Врз основа на член 172 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН - СЕМЕЈНА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

13 декември 2019

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри, со капацитет до 35
корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот
за нормативите и стандардите за простор, опрема,
стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита
за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9591/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3984.
Врз основа на член 36 став (3) 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 10 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ НА
КАПИТАЛ

1. Владата на Република Северна Македонија дава
одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на ул.1 бр.20,
Сопиште, на Друштвото за производство, трговија и
услуги ГОСТИЛНИЦА СОНЧЕВА КУЌА ДООЕЛ Сопиште со ЕМБС 6844723.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри, со капацитет до 35 корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот за
нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни
кадри и средства потребни за основање и започнување со
работа на установа за социјална заштита за стари лица
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 1
Во Одлуката за формирање на Совет за развој на
пазарот на капитал („Службен весник на Република
Македонија“ бр.175/17 и 157/18) во членот 2 алинејата
1 се менува и гласи:
„-д-р Нина Ангеловска, министер за финансиипретседател,“.
Алинеите 12, 13 и 14 се менуваат и гласат:
„- Мира Шекутковска, претседател на Управен одбор на Сава пензиско друштво АД Скопје-член,
- д-р Маја Стевкова Штериева, претседател на Македонската банкарска асоцијација- член,
- Михајло Брова Зиков, претседавач на Комисија за
работење со хартии од вредност при Македонската
банкарска асоцијација - член,“.
Бр. 45-9590/1
Претседател на Владата
Во алинејата 16 зборовите „Здружение на осигуру10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
вање“ се заменуваат со зборовите „Здружение на фиСкопје
Зоран Заев, с.р.
нансиски организации“.
__________
3983.
Врз основа на член 172 од Законот за социјалната
Член 2
заштита („Службен весник на Република Северна МаОваа одлука влегува во сила со денот на донесувакедонија“ бр.104/19 и 146/19), Владата на Република
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 деСеверна Македонија”.
кември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН - СЕМЕЈНА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Северна Македонија дава
одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на дел од КП
7895/2, дел од КП 7994, КП 8003, Општина Струмица,
место викано Цареви Кули, на лицето Никола Ристовски со адреса на живеење на ул. Дрварска бр.19, Струмица.

Бр. 45-9593/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3985.
Врз основа на член 74 став (3) 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) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

13 декември 2019

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ОПШТИНСКИ УЧЕНИЧКИ ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИЌ“ –
ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на Општинскиот ученички дом
„Бранко Станоевиќ“ – Гостивар му се доделуваат вкупно 2.370.991,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни
трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режиски трошоци за потрошена вода, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ “ – Гостивар.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 255 - Стр. 13

Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-регистрирани производители на преработки од месо ќе ги
увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените
количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4 од
вкупно употребените суровини во производството,
фактурираната и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од
став 1 на овoj член во претходната година.
Член 2
За остварување на правото од член 1 на оваа одлука
кон царинската декларација се поднесува:
- Решение од Централен регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дека корисникот е регистриран производител на преработки од
месо и
- Мислење од Стопанската комора на Република
Македонија за исполнување на економскиот услов остварено производство, фактурирана и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од член 1 став 1 на оваа одлука во
претходната година.

Член 3
Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во
Бр. 45-9638/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија, слободен промет останува под царински надзор. Царинскиот надзор престанува кога престануваат условиСкопје
Зоран Заев, с.р.
те поради кои стоката е ставена во слободен промет со
__________
намалување на увозните давачки односно со ослободу3986.
вање од царинските давачки, кога стоката се извезува
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, или уништува, кога стоката е употребена за други цели
кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата давачки се платени.
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донeсе
Член 4
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
ОДЛУКА
заклучно со 20.6.2020 година.
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНЧлен 5
СКО МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од деМЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
ИЛИ ПOИНАКУ ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАСеверна Македонија“, а ќе се применува од 20.12.2019
ДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СOЛЕНИ, ВO САЛАМУРА,
година.
СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозните давачки-царинската стапка при увоз на
следните стоки во следните количини:

Бр. 45-9985/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3987.
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), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 10 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА OПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 14 - Бр. 255

13 декември 2019

13 декември 2019

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Oпшта болница - Куманово.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Oпшта болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 255 - Стр. 15

Табелата број 4 „Средства за надоместок на партиципација“ се заменува со нова табела, која гласи :
„
Опис на активност
Вкупно (ден.)
Партиципација за крводарители по
22.000.000,00
приложени пресметки
“
По табелата бр. 4 „Средства за надоместок на партиципација“ се додава нова табела бр.5 „Пилот проект
„Водич во болница“, која гласи:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10029/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,
Во ставот 4 износот „17.000.000,00“ се заменува со
Скопје
Зоран Заев, с.р.
износот „22.000.000,00“.
__________
3988.
Табелата „Вкупно потребни средства за реализациВрз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од
ја на програмата по извршители“ се заменува со нова
Законот за здравствената заштита („Службен весник на
табела, која гласи :
Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14 , 132/14, 188/14, 10/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и
180/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за организирање и унапредување
на крводарителството Република Македонија за 2019
година („Службен весник на Република Македонија”
бр. 4/19), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.
Во делот III „ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ“ во точка 1. по алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„Олеснување и поддршка на пристапот до болничките услуги кај потенцијални корисници/пациенти (Пилот проект „Водич во болница“), преку волонтерските
сервисни пунктови формирани на: ЈЗУ УК за Гинекологија и акушерство, ЈЗУ УК за Радиотерапија и онкологија, ЈЗУ УК за хирушки болести / Ургентно, ЈЗУ УК
за Инфективни болести и фебрилни состојби, ЈЗУ УК
за интерни болести, ЈЗУ УК за Кардиологија, ЈЗУ УК
за Детски болести Скопје;“.
Во делот 4 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА”
во ставот 1 износот „25.000.000,00” се заменува со износот „30.320.000,00”.
Во ставот 2 износот „25.000.000,00” се заменува со
износот „30.320.000,00”, износот „20.000.000,00 се заменува со износот „ 10.000.000,00“, а износот
„5.000.000,00„ се заменува со износот „25.320.000,00“.

Низ целиот текст на програмата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-9545/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3989.
Врз основа на член 16 став 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, 4/19 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и 180/19)
и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија
бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03,84/05, 37/06, 18/07,
36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11,
26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14,
113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15,
150/15,154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16,
142/16 и 171/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019 година, донесе

Стр. 16 - Бр. 255

13 декември 2019

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ
И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за партиципација при користењето
на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата
во Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/19 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.118/19), во
насловот зборовите ,,Република Mакедонија‟‟ се заменуваат со зборовите ,,Република Северна Македонија‟‟.
Во делот
„ ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА“
- во точката 1. „За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се
средства за“ табелата се заменува со нова табела, која
гласи:
„
1. Интрапартална заштита на родилки
а) неоперативно породување – x
1.250 денари
б) оперативно породување-царски
рез – x 3.200
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - х 40 денари
3. Лекарски ортопедски преглед со
ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40
денари
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови
Вкупно:

21.250.000,00
21.200.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

53.850.000,00
“
- Во точката 2. „За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:
„
1. Специјалистички лекарски преглед 3.000.000,00
- x 40 денари
2. Основни дијагностички испитувања:
- лабараторија ЛУ 1
1.000.000,00
- рендген
1.000.000,00
3. Лекување во болнички услови
8.500.000,00
4. Здравстени услуги за бремени жени 13.000.000,00
поврзани со бременоста, на сите нивоа
на здравствена заштита
Вкупно:
26.500.000,00
- Во точката 3. „За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка
3 на оваа програма потребни се средства за“ табелата
се заменува со нова табела, која гласи:

1.

„
Партиципација за осигурени лица
кои се третираат со дијализа - х
1,00 денар
Вкупно:

1.000.000,00

1.000.000,00

- Во точката 4. „За малигни заболувања од точка 5
од оваа програма, потребни се средства за“ табелата се
заменува со нова табела, која гласи:
„

1. Партиципација за осигурени лица 82.212.000,00
- х 6.000,00 денари (максимум)
Вкупно:
82.212.000,00
По точката 9, по табелата ставовите 1 и 2 се менуват и гласат: а точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 и 9 од ова
програма потребни се вкупно ,,167.480.000,00“ денари
од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019
година, и тоа ,,87.480.000,00” денари од основниот Буџет и ,,80.000.000,00“ денари од Буџетот на самофинансирачки активности на Министерството за здравство.
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа
програма се 167.480.000,00 денари за партиципација на
осигурените лица во врска со лекувањето на одделни
заболувања, породувањата и здравствената заштита
на доенчињата“.
Ставот 4 се менува и гласи:
,,Во програмата предвидени се средства за неизмирени обврски од 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018
година, средства кои ќе се измират согласно обезбедените средства за реализација на програмата“.
Низ целиот текст на Програмата зборовите ,,Република Mакедонија‟‟ се заменуваат со зборовите ,,Република Северна Македонија‟‟.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-9607/1
Претседател на Владата
10 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3990.
Врз основа на член 66, став (6) од Законот за
инспекциски надзор („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.102/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седница, одржана на 10 декември 2019 година, донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР
Член 1
Со ова упатство се пропишува начинот на спроведување на инспекцискиот надзор.
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Член 2
Спроведувањето на инспекциски надзор се состои
од четири фази и тоа: планирање, спроведување, затворање и документирање, кои се изведуваат последователно, а се состојат од повеќе активности, односно
влезни елементи и алатки, како и излезни елементи.
Член 3
(1) Планирањето на инспекцискиот надзор започнува по:
- донесувањето на месечниот план за работа за секој инспектор,
- налог издаден од претседателот на Инспекцискиот
совет или
- налог издаден од директорот или раководното лице на органот, односно градоначалникот, во чиј состав
се наоѓа инспекциската служба.
(2) Планирањето на инспекцискиот надзор се спроведува пред посетата на субјектот на инспекциски надзор и опфаќа повеќе активности, вклучувајќи:
- одредување на опфатот на инспекцискиот надзор,
кој при редовен инспекциски надзор, може да биде целосен, при што се проверува работењето на субјектот на
надзор во однос на примената на широк спектар на закони
и подзаконски акти или делумен, при што се проверува
работењето на субјектот на надзор во однос на примената
на конкретни одредби од закони и подзаконски акти,
- одржување на координативен состанок, во случај
кога инспекцискиот надзор се врши од два или повеќе
инспектори од една или повеќе инспекциски служби,
при што се разгледува предметот и опфатот на инспекцискиот надзор за секој инспектор од одделните
инспекциски служби,
- проверка на достапните извори на информации
кои се однесуваат на субјектот на надзор, како што се:
досие на субјектот на надзор кое го води инспекциската служба со сите претходни записници од спроведени
надзори и изречени мерки, пријава против субјектот на
надзор поднесена до инспекциската служба, информации достапни на инспекциската служба од други
инспекциски служби и органи на централната и локалната власт, вклучувајќи го Инспекцискиот совет, Централниот регистар на Република Северна Македонија,
како и други достапни информации,
- доставување на писмено известување, придружено со листа за проверка (во случај на редовен инспекциски надзор),
- делумно пополнување на записникот за инспекциски надзор во деловите кои се однесуваат на податоците за субјектот на надзор и органот кој го врши
инспекцискиот надзор и
- подготовка на ресурсите и средствата потребни за
вршење на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: важечка службена легитимација и значка, налог за вршење
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на инспекциски надзор (во случај на вонреден надзор),
обрасци за записник, листа за проверка, решение и
друго, прибор за земање на примероци (доколку е неопходно), печати, пломби и други неопходни средства
и опрема.
(3) Опфатот на надзорот е предодреден со месечниот план или со налогот за надзор, но може да биде проширен од страна на инспекторот врз основа на сериозни индиции, кои може да се појават за време на вршењето на надзорот на самото место на надзор.
Член 4
(1) Спроведувањето на инспекциски надзор започнува со пристигнување на инспекторот во деловните
простории на субјектот на инспекциски надзор, при
што инспекторот:
- на одговорното лице, односно лицето овластено
од субјектот на инспекциски надзор или друго лице
присутно на надзорот му ги презентира својата службена легитимација и значка и
- може да побара и да изврши увид во документ за
идентификација на лицата овластени од субјектот на
инспекциски надзор, други вработени или работно ангажирани лица во субјектот на инспекциски надзор, како и физички лица кои се затекнати на местото на
инспекцискиот надзор. Во случај кога некои од горенаведените лица, претставникот на субјектот на надзор
или друг вработен, ќе одбие да се легитимира, заради
утврдување на исполнување на обврските, инспекторот
може да побара помош од органот на државната управа
надлежен за внатрешни работи.
(2) Спроведувањето на инспекциски надзор опфаќа
повеќе активности, вклучувајќи:
- почетен состанок со одговорното лице односно
лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор,
- интервјуирање на вработените,
- набљудување на просториите, преглед на книгите
и електронските медиуми каде тоа е соодветно, преглед на средствата и опремата за вршење на дејноста
и/или активноста за која со соодветен акт, издаден од
соодветен орган на државната управа, е регулирано
вршењето на дејноста и/или активноста и се пропишани условите под кои истите можат да се вршат,
- анализа и проценка од аспект на расположливите
ресурси за утврдување на постоење на очигледни докази или индикатори за неправилно работење на субјектот на надзор и
- утврдување на постоење на неправилности за кои
понатаму треба да се преземат соодветни мерки.
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(3) При спроведувањето на инспекцискиот надзор,
инспекторот ги проверува сите прашања од листата за
проверка на усогласеноста со соодветните закони и
прописите донесени врз основа на тие закони, кои се
применливи за дефинираниот опфат на инспекцискиот
надзор и не смее да излегува надвор од опфатот на листите за проверка, освен во ситуација кога за време и на
самото место на надзор, ќе утврди сериозни индиции за
сериозни законски прекршувања.
(4) Во функција на спроведување на инспекцискиот
надзор, инспекторот може да побара да му се стави на
располагање одреден простор во рамките на деловните
простории на субјектот на надзор, за да може соодветно да ги спроведе активностите од став (2) на овој
член, а со тоа да го минимизира попречувањето на редовните деловни активности на субјектот на надзор.
(5) Почетниот состанок од став (2), алинеја 1 на
овој член, инспекторот го организира веднаш по пристигнувањето на местото на надзор, на кој низ отворена
и професионална комуникација:
- ги претставува правниот основ, предметот, опфатот и постапката на вршење на инспекцискиот надзор,
- ги презентира правата и обврските на субјектот на
надзор, како и совети за последиците од неисполнување на тие обврски, но и правото за преглед и давање
писмена забелешка на составениот записник,
- ги дава листите за проверка (при вонреден инспекциски надзор), со објаснување дека тие се користат за
проверка на усогласеноста на работењето на субјектот
на надзор,
- дава проценка за времетраењето на надзорот,
- дава напомена дека надзорот ќе биде затворен со
завршен состанок, на кој ќе се дискутираат наодите од
надзорот и
- му овозможува на одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор, да
постави прашања за да утврди дали ја разбира постапката и своите права и обврски.
(6) Во случај кога одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор одбива да ги изврши своите обврски за време на спроведувањето на надзорот или покажува знаци на насилство,
инспекторот ќе преземе активности да се справи со тоа,
вклучувајќи и потсетување за глобите и другите мерки
што може да му бидат изречени на субјектот на надзор.
Доколку преземените мерки се недоволни и ризикот од
избивање на насилство е голем, инспекторот ќе ги напушти просториите на субјектот на надзор, ќе го извести раководното лице на инспекциската служба, ќе по-
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бара помош од органот на државната управа надлежен
за внатрешни работи, со чија асистенција дополнително ќе го спроведе инспекцискиот надзор.
(7) Составувањето на записникот започнува уште за
време на фазата на планирањето на инспекцискиот надзор, а продолжува во фазата на спроведување, во која
особено се пополнуваат деловите кои се однесуваат на
податоците за субјектот на надзор, неговиот претставник, другите присутни лица за време на надзорот, податоци од почетниот состанок, како и податоци за утврдената фактичка состојба и неправилности.
(8) Во случај кога од било какви причини, не е можно да се состави записник на местото на вршење на
надзорот, инспекторот составува белешки кои треба да
бидат јасни и прецизни особено во посочувањето на
утврдените неправилности, со цел во подоцнежното
составување на записникот да биде внесена фактички
утврдената состојба.
Член 5
(1) Затворањето на инспекцискиот надзор се спроведува за време на посетата на терен и опфаќа комплетирање на записникот и одржување на завршен состанок.
(2) Комплетирањето на записникот за извршен
инспекциски надзор се прави во согласност со утврдената фактичка состојба и констатираните и утврдени
неправилности и недостатоци, при што во предвид се
земаат и евентуалните забелешки и изјави во однос на
релевантните факти и околности, кои се дадени од лицата присутни за време на вршењето на инспекцискиот
надзор.
(3) Завршниот состанок од став (1) на овој член, се
организира веднаш по завршувањето на надзорот односно теренскиот увид и увидот во документацијата,
при што инспекторот:
- ги презентира наодите од утврдената фактичка
состојба, вклучително утврдените неправилности, доколку такви се идентификувани, начинот на нивно отстранување и друго,
- ги презентира мерките кои одлучил да ги преземе
врз субјектот на надзорот и одговорноста на субјектот
на надзорот во однос на преземените мерки, како и
временскиот период за нивно отстранување,
- му овозможува увид во записникот на субјектот
на надзор со можност неговиот претставник да даде коментари и забелешки кои ќе бидат внесени во записникот, кој на крај треба да биде потпишан од инспекторот
и од претставникот на субјектот на надзор,
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- му ги доставува релевантните акти, вклучувајќи
примерок од записникот, решение, прекршочни платни
налози, покани и сл.
(4) Во случај на запечатување на просториите на
субјектот на надзор, инспекторот го запознава одговорно лице на субјектот на надзор со последиците од насилно отстранување на печатот.
(5) Доколку одговорното лице, односно лицето овластено од субјектот на инспекциски надзор одбие да
го потпише записникот за извршен инспекциски надзор, инспекторот ќе ги наведе причините за непотпишувањето.
(6) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврдени неправилности, инспекторот:
- му доставува решение на субјектот на инспекциски надзор, со опомена за отстранување на утврдените
неправилности во кое е определен рок за нивно отстранување или решение со кое изрекува друга инспекциска мерка, како наредба, забрана, одземање на предмети,
запечатување на имот и друго, доколку такви се утврденисо посебен закон, со која соодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор,
- му издава прекршочен платен налог на субјектот
на инспекциски надзор и
- поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка или поведува друга соодветна постапка.
(7) При изрекувањето на инспекциските мерки и
санкции, инспекторот постапува согласно прекршочните одредби од соодветниот закон, но ги зема предвид и
останатите фактори кои вклучуваат штетни последици
кои можат да произлезат од утврдената неправилност,
евентуална историја на претходни неправилности во
работењето на субјектот, попречување при вршење на
инспекциски надзор и друго.
Член 6
(1) Документирањето на инспекцискиот надзор
претставува последна фаза од инспекцискиот надзор и
опфаќа комплетирање на печатената и електронска
евиденција, односно евидентирање во инспекциската
евиденција и електронските информациски системи,
чување на целокупната документација која произлегува од постапката за спроведување на инспекцискиот
надзор, комплетирање на досието на субјектот на
инспекциски надзор, планирање на контролен инспекциски надзор и известување на други инспекциски
служби.
(2) Документацијата од ставот (1) на овој член се
подредува во досието за субјектот на инспекциски надзор по следниот редослед:
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- документи прибрани или создадени во фазата на
планирање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: различни аналитички и други информации, писменото известување, односно налогот или наредбата за вршење
на инспекциски надзор и сл;
- документи прибрани или создадени во фазата на
спроведување на инспекцискиот надзор, вклучувајќи:
пополнети листи за проверка, направени фотографии,
записник за земање на примерок, потврда за одземени
документи, стока и други предмети, известување на
други институции и сл;
- документи прибрани или создадени во фазата на
затворање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: записник за извршен надзор, решение од извршен
инспекциски надзор, прекршочен платен налог, други
прибрани или создадени документи, вклучувајќи: барање за покренување на прекршочна постапка, правосилни и извршни решенија од судска постапка, докази за
спроведени едукации, кривични пријави, доставници и
сл.
(3) Документирањето,секогаш кога тоа е можно, се
врши во печатена (хартиена) форма и во електронска
форма, при што за секој субјект на надзор се формира
посебно досие, во кое секој поединечен инспекциски
надзор е посебно одвоен. Доколку документите содржат било какви доверливи информации, деловни тајни или лични податоци, соодветно ќе се применуваат
прописите за нивна заштита.
(4) Доколку при спроведувањето на инспекцискиот
надзор, инспекторот утврди сериозни прекршоци и
неправилности, кои се во надлежност на друга инспекциска служба, тој без одлагање телефонски/усно ја известува за утврдените неправилности, а по завршувањето на инспекцискиот надзор доставува и писмено
известување.
(5) Документирањето во електронска форма се
врши преку користење на посебен информациски систем за инспекциските служби, чие работење се уредува
со посебни прописи.
Член 7
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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