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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

2837.
Врз основа на членот 48 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ број
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и
110/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 септември 2020 година, донесе

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ
1. За заменици на министри во соодветните министерства, се именувани:
- Башким Хасани, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана,
- Назим Буши, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи,
- Агим Нухиу, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за правда,
- Илхан Рахман, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за политички систем и односи
меѓу заедниците,
- Фатмире Исаки, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи,
- Димитар Ковачевски, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за финансии,
- Зоран Маневски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за економија,
- Трајан Димковски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Илир Хасани, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за здравство,
- Арафат Шабани, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и наука,
- Енвер Хусејин, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за труд и социјална политика,
- Зоран Димитровски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за локална самоуправа,
- Седат Сулејмани, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за култура,
- Александар Бајдевски, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за информатичко општество и администрација,
- Беким Реџепи, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски и
- Христина Оџаклиеска, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за животна средина и
просторно планирање.

Бр. 08-3106/1
23 септември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 48 paragrafi (1) të Ligjit të
Organizimit dhe të Punës së Organeve të Administratës
Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 dhe 51/11 dhe
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
numër 96/19 dhe 110/19), Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 shtator
2020, miratoi
VENDIM
TË EMËRIMIT TË ZËVENDËSMINISTRAVE
1. Zëvendësministra në ministritë përkatëse emërohen:
- Bashkim Hasani, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Mbrojtjes,
- Nazim Bushi, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Punëve të Brendshme,
- Agim Nuhiu, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Drejtësisë,
- Ilhan Rahman, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Sistemit Politik dhe të Marrëdhënieve
Ndërmjet Bashkësive,
- Fatmire Isaku, zëvendësministre që do të drejtojë
Ministrinë e Punëve të Jashtme,
- Dimitar Kovaçevski, zëvendësministër që do të
drejtojë Ministrinë e Financave,
- Zoran Manevski, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Ekonomisë,
- Trajan Dimkovski, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së
Ujërave,
- Ilir Hasani, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Shëndetësisë,
- Arafat Shabani, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës,
- Enver Husejin, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Punës dhe të Politikës Sociale,
- Zoran Dimitrovski, zëvendësministër që do të
drejtojë Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale,
- Sedat Sulejmani, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Kulturës,
- Aleksandar Bajdevski, zëvendësministër që do të
drejtojë Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe të
Administratës,
- Bekim Rexhepi, zëvendësministër që do të drejtojë
Ministrinë e Transportit dhe të Lidhjeve dhe
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- Hristina Oxhaklieska, zëvendësministre që do të
drejtojë Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit
Hapësinor.
2. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, ndërkaq
do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut”.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Nr. 08-3106/1
23 shtator 2020 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r Talat Xhaferi, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2838.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО МОРАНИ, ОПШТИНА
СТУДЕНИЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс
КО Морани, Општина Студеничани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 15638 м2
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. 44-416/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

2839.
Врз основа на член 18 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, 21/18 и („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и бр.275/19) Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Општина
Кочани му престанува временото користење на недвижните ствари - објекти, кои се наоѓаат на
КП.бр.11072/1 запишани во ИЛ бр.20120 за КО Кочани
на ул.„К.Кикенски“ б.б. и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 199
м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 21
м2,
- Зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 106
м2,
- Зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 52
м2,
- Зграда 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
199м2,
- Зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 203
м2,
- Зграда 6, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 196
м2,
- Зграда 7, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 306
м2,
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- Зграда 8, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 118
м2,
- Зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 148
м2,
- Зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 242
м2,
- Зграда 10, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 33
м2,
- Зграда 11, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
242 м2,
- Зграда 12, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
182 м2 и
- Зграда 13, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 8
м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 44-1628/1
Претседателот на Владата
22 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
2840.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 22 септември
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
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63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20,
217/20 и 226/20), во членот 1, став 1, во точката 4. ставот 1 се брише.
По ставот 2, кој станува став 1, се додава нов став 2
кој гласи:
„Може да отпочнат со работа едукативните центри,
музички училишта и центри/училишта за странски јазици, со задолжително почитување на Протоколот за
работа на едукативните центри, музички училишта и
центри/училишта за странски јазици во услови на епидемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 61 и е составен дел на оваа одлука.“.
Во точката 16. во ставот 2, зборовите „кој е даден
во прилогот од точка 21 став 1 на оваа одлука“, се заменуваат со зборовите „кој е даден во прилогот од точка 17. став 1 на оваа одлука“.
По точката 24. се додава нова точка 25. која гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со работа на природните лекувалишта, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на
Протоколот за работа на природните лекувалишта во
услови на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е
даден во Прилог број 62 и е составен дел на оваа одлука.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/40
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________
Прилог број 61

ПРОТОКОЛ
ЗА РАБОТА НА ЕДУКАТИВНИТЕ ЦЕНТРИ, МУЗИЧКИ УЧИЛИШТА И ЦЕНТРИ/УЧИЛИШТА ЗА
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИЈА
СО COVID-19
1. Сите вработени во центарот се известуваат да не
доаѓаат на работа доколку имаат респираторни симптоми (зголемена телесна температура ≥37,5°С, кашлица,
отежнато дишење).
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2. Учениците се известуваат да не доаѓаат на часови
во едукативниот центар доколку имаат респираторни
симптоми (зголемена телесна температура ≥37,5°С,
кашлица, отежнато дишење).
3. На сите вработени и ученици им се мери телесна
температура пред влезот на центарот/училиштето и во
случај на зголемена температура (≥ 37,5°C) не им се
дозволува влез.
Истите се упатуваат за понатамошна консултација
кај матичен лекар.
4. Центарот/училиштето, за влез и излез на учениците, ги става во функција сите влезови на објектот и
изготвува распоред за влез/излез (список со назнака на
влез и време на влегување) за секоја група и го истакнува на видни места во центарот.
5. На родителите/старателите кои ги испраќаат децата до назначениот влез на центарот им се забранува
нивно влегување во центарот.
6. Пред влезот на центарот/училиштето се поставува дезо-бариера за дезинфекција на обувките која редовно се одржува натопена со дезинфекционо средство.
7. На влез од центарот/училиштето, учениците ги
пречекува дежурен наставник, кој се грижи учениците
да ги дезинфицираат обувките и рацете.
8. Првиот ден од наставата започнува со упатства за
учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на
рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето
на останатите ученици и вработените во центарот.
9. На влезот од центар/училиштето, во ходниците и
просториите за настава се поставуваат едукативно-информативни материјали со насоки за заштита на здравјето и безбедност во центарот.
10. Сите вработени во центарот/училиштето и учениците при влегување во центарот/училиштето и за
време на престојот во центарот задолжително носат
заштитна маска/покривка на лице (заштитна маска не
носат деца од претшколска возраст) и ја почитуваат
мерката за физичко растојание од најмалку 1,5 метри.
11. Се ограничува бројот на ученици во една училницата согласно капацитетот на просторот со цел да се
обезбеди физичко растојание на учениците и наставникот од 1,5-2 метри.
Дозволен максимален број на ученици во една
училница е 6.
12. Времето на престој на учениците во центарот/училиштето се ограничува на 2 часа.
13. Наставата се одвива со обезбедено физичко
растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и учениците.
14. Училниците задолжително се обезбедени со дезинфекционо средство и се проветруваат после секој
наставен час, најмалку половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.
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За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се остава отворен прозорец.
15. Се почитуваат општите мерки за повисоко ниво
на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце
или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол).
16. Се забрануваат поздравувања со физички контакт на вработените во центарот и меѓу учениците.
17. За време на наставата и паузите, со учениците
задолжително е присутен наставникот кој се грижи за
почитување на физичко растојание меѓу учениците со
цел да се спречи нивно групирање како и носењето на
заштитна маска.
18. Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во центарот треба да се изведуваат со
употреба на видео-конференциска врска.
19. Пренесување на информации и состаноци со родителите/старателите се одвива преку телефон или преку некоја он-лајн апликација, којашто ќе ја договори
центарот/училиштето.
20. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, завршување на активностите на секоја одделна група на ученици, со вода и сапун/детергент
и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство на производителот.
21. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на вработените во центарот и
учениците, се дезинфицираат на почетокот и на крајот
на часот за секоја група на ученици.
Центарот/училиштето изготвува листа на сите површини кои треба редовно да бидат чистени и дезинфицирани.
22. Употребата на тоалетите се организира на начин
што ќе овозможи присуство на помал број ученици и
запазено физичко растојание (на пример, ако тоалетот
е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре).
23. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
дезинфекција со средство кое делува на вируси според
упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
24. Во центарот/училиштето како и во училниците
(доколку има) клима уредите редовно се сервисираат,
се менуваат и дезинфицираат филтрите.
25. Менаџерот на центарот/училиштето треба да
определи лица од вработените кои на одредени места
ќе бидат во улога на контролори и воедно ќе можат да
помогнат на оние ученици кои имаат прашања и им е
потребна поддршка да ги разберат мерките за нивна
заштита.
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26. Во тоалетите и во училниците да се обезбедат
корпи за отпадоци со капак.
27. Ако ученик развие симптоми на COVID-19 додека е во центарот/училиштето, наставникот го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително
носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето и се упатуваат
за натамошна консултација со матичниот лекар на ученикот.
28. Доколку се потврди дека ученик е заболен од
COVID-19, центарот/училиштето врши консултација
со епидемиолошката служба од регионалниот Центар
за јавно здравје за натамошно постапување со групата
на која припаѓа ученикот и доследно се спроведуваат
добиените насоки.
__________
Прилог број 62
ПРОТОКОЛ
ЗА РАБОТА НА ПРИРОДНИТЕ ЛЕКУВАЛИШТА
ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИЈА СО COVID-19
Сите вработени лица во природните лекувалишта и
пациентите кои ќе бидат третирани или сместени во
истите потребно е да се придржуваат и да ги почитуваат основните превентивни мерки за превенција од
COVID-19, препорачани од Комисјата за заразни болести и Мистерството за здравство:
- Задолжително носење на лична заштитна опрема
за време на престој во објектот,
- Одржување на физичко растојание,
- Обезбедување често миење/дезинфекција на
рацете,
- Редовно чистење и дезинфекција на средината.
Пред влезот во објектот:
- Да се постави дезбариера (подлога) за дезинфекција на обувките на сите посетители и да се обезбеди
средство за дезинфекција на рацете со известување за
задолжителна дезинфекција на рацете при влегување.
- На влез во објектот се препорачува мерење на телесна температура на вработените и пациентите со бесконтактен тепломер. За лицата со покачена температура над 37,5°С да не се дозволи влегување во објектот.
- Поставување на дезинфекциони средства за раце
на видливи и достапни места во ходниците и чекалните, за честа дезинфекција на рацете.
Информирање на пациентите:
- На видливи места на влезот и во самиот објект да
се постави информативно-едукативен материјал за пациентите во однос на почитување на превентивни мерки и начинот на однесување за време на престојот во
бањата.
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Препораки за персоналот:
- Вработените секојдневно задолжително да ја следат својата здравствена состојба и во случај на појава
на респираторни симптоми: треска, зголемена телесна
температура, кашлица или отежнато дишење, не доаѓаат на работа. При влез на работа, се препорачува мерење на телесна температура на вработените со бесконтактен топломер, а лицата со повишена температура
над 37,5°С да се вратат дома. Во случај на појава на
потврден случај на COVID-19 во блиската фамилија,
вработениот не доаѓа на работа и веднаш телефонскиго
известува претпоставениот.
- На работното место сите вработени задолжително
се придржуваат до базичните мерки на заштита.
- Спроведување хигиена на рацете со миење на
рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди. Ако нема
можност за миење со сапун и вода тогаш задолжително
рацете да се дезинфицираат со средство за дезинфекција на раце базирано на алкохол.
- Задолжителна употреба налична заштитна опрема:
медицински ракавици, заштитни маски, наочари или
визири и мантили за еднократна употреба зависно од
тераписката процедура и ризикот од инфекција.
- Ракавиците да бидат за една употреба. Да се внимава кога се вадат ракавиците, да се фаќаат од внатрешната страна и да се фрлаат во корпа за медицински
отпад.
- Маските да се менуваат често, бидејќи нема да
овозможуваат потребна заштита. Кога ќе се вадат да се
внимава да не се допре лицето.
- Почеста дезинфекција на наочарите и визирите по
потреба со средство за дезинфекција. Внимателно постапување по нивно вадење и внимавање да не се контаминираат од внатрешната страна. Де се оставаат на
чиста и заштитена површина.
- Работната облека по работниот ден или по потреба да се пере или во зависност од составот да се дезинфицира соодветно.
- Избегнување допир на очи, нос и уста.
- Изведување респираторна хигиена при кашлање и
кивање во свиткан лакт или марамче кое потоа веднаш
треба да се фрли во корпата за медицински отпад.
- Да се одржува физичко растојание од 1,5-2 метри.
- Во текот на паузите да се избегнува групирање и
заеднички оброк на повеќе лица, и по можност времето
за пауза на персоналот да се организира во различни
временски интервали.
Хигиена на просторот
- Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено
чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на
средство за дезинфекција кое делува на вируси според
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упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот
или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини.
- Редовно и зачестено одржување на хигиената на
тоалетите (на секои 2 часа) со задолжително водење на
евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
- Затворениот простор неопходно е редовно да се
проветрува со природно проветрување на просториите.
При користење на клима уреди, редовно да се менуваат
и дезинфицираат филтрите. Не се препорачува користење на централна климатизација од затворен тип.
Посета на лекувалиштето се обавува по претходно
закажан термин на телефон
При јавување на пациентот на телефон да закаже
термин, се поставуваат следните прашања:
1. Неодамнешно патување во места каде има позната трансмисија на COVID-19 во заедницата.
2. Неодамнешен контакт со лице со потврдено присуство на COVID-19.
3. Неодамнешна посета или работа во здравствена
институција каде се третираат пациенти со потврден
COVID-19.
Ако одговорот е НЕ на сите горенаведени прашања,
можат да продолжат да закажат и да ја посетат установата.
Ако одговорот е ДА на некое од горенаведените
прашања, лицето треба да се праша дали има некој од
следниве симптоми: треска, кашлица, отежнато дишење, друг симптом или некоја друга карактеристика
на горно-респираторна инфекција како назален секрет
или често кивање. Ако лицето потврди присутво на некои од овие симптоми тогаш не треба да се закаже термин, а лицето се советува да побара консултација со
матичен лекар.
Постапки и прашања кои се поставуваат при прием
на пациентите во лекувалиштето од страна на
медицинска сестра
- На влезот од установата се мери телесна температура на пациентите со безконтактен термометар
- Доколку пациентот нема покачена телесна температура се поставуваат следните прашања и се пополнува анкетен лист на кој пациентот треба да се потпише:
1. Неодамнешно патување во места каде има позната трансмисија на COVID-19 во заедницата.
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2. Неодамнешен контакт со лице со потврдено присуство на COVID-19.
3. Неодамнешна посета или работа во здравствена
институција каде се третираат пациенти со потврден
COVID-19.
4. Ако имаат некои од следниве симптоми – треска,
кашлица, отежнато дишење, друг симптом или некоја
друга карактеристика на горно-респираторна инфекција како назален секрет или често кивање.
- Ако се сомневаме на можна инфекција со COVID19 во тек на консултацијата, пациентот не се прима, се
упатува на консултација со матичен лекар и закажување на термин за тестирање за COVID-19. Пациентот
веднаш се изолира во посебна просторија за изолација
додека се организира превоз до дома.
По заминување на пациентот од просторијата, се
следат на упатствата по протокол за чистење и дезинфекција на просторот.
- Доколку пациентот одговори негативно на сите
наведени прашања се упатува кон приемниот пулт со
предходна задолжителна дезинфекција на рацете и задолжителна заштитна маска, а потоа се отвара медицинска историја и се испраќа на преглед кај специјалист физијатар.
Во чекалната пациентите да бидат распределени од
редар (одговорна медицинска сестра) коj ќе ги упати
кон обележани места на соодветно растојание и кој ќе
го контролира спроведувањето на превентивните мерки (носење заштитни маски, одржување на физичко
растојание, дезинфекција на рацете).
Спроведување на физикална терапија кај лежечки
пациенти
- Прегледите да се одвиваат во термин од времетраење од 20 минути со 15 минути време помеѓу два прегледа за да може да се дезинфицира ординацијата.
- Потребно е приемното одделение и одговорната
сестра да го организираат начинот на испраќање на пациентите кон ординациите со цел да не се создава метеж пред ординациите и докторите непречено да го извршуваат прегледот.
- Пациентите кои го реализираат своето лекување
со престој во установата да бидат упатени кон одделна
кабина за електротерапија. По излезот на предходните
пациенти, работните површини и апаратите да бидат
дезинфицирани.
- Мануелна масажа. Пред почеток на масажата кабината се дезинфицира. На кревет се поставува навлака
за еднократна употреба или нов чаршав за секој пациент. Масерите задолжително да носат заштитни ракавици и да ги менуваат со промена за секој пациент.
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- Кинезитерапија да се спроведува во кинезисала во
посебни термини за лежечки пациенти, со распределување на пациентите на растојание од 2 метри, со задолжителна заштитна опрема на пациентите и физиотерпевтите. Задолжителна дезинфекција на работните површини и реквизитите во кинезисалата по завршување
на вежбите. При индивидуални потпомогнати вежби
физиотерапевтите задолжително да носат заштитни
маски, визири и заштитни ракавици.
- Хидрокинезитерапија и хидротерапија. Во делот
на хидротерапијата, да се обезбеди растојание меѓу пациентите во базен, односно да се води сметка за бројот
на лицата кои во исто време ќе го користат базенот. Во
базенот да се постави табла со инструкции за одржување на растојание од минимум 1,5 метри од секој клиент, како и лежечките кревети да имаат растојание од
1,5 метри, освен ако истите не се користат од членови
на исто семејство.
- Користењето на базените со термо-минерална вода се спроведува со почитување и согласно Протокол
за работа на базените во тек на пандемија со COVID-19
усвоен од Владата на Република Северна Македонија
https://vlada.mk/protokoli-koronavirus (Прилог бр.39).
Предлог за спроведување на физикална терапија за
пациенти на Мој термин
- Посебен пулт за прием на пациенти кои своето лекување ќе го реализираат преку Мој термин.
- На самиот влез пациентите ќе бидат анкетирани
со истиот анкетен лист наведен погоре и ќе им биде измерена телесна температура. На пултот по издавање на
медицински картон ќе бидат упатени кон лекарска
ординација посебна за пациентите на Мој термин.
- Прегледите ќе се одвиваат во 15 минутен термин и
5 минути помеѓу секој преглед за да може да се дезинфицира ординацијата.
- Електротерапија, медицинска масажа и термотерапија ќе им биде аплицирана во соодветните простории.
По завршување на третманите се спроведува задолжителна дезинфекција на кабината/креветот за третман.
- Кинези терапијата и хидро терапијата кај пациентите со Мој термин да се спроведе на посебен термин,
односно да не се вкрстуваат со пациентите кои се лежечки во природното лекувалиште.
Работа на ресторанот
Работата на ресторанот во природните лекувалишта
се спроведува со почитување и согласно Протоколот
отварање и работа на угостителските објекти за исхрана усвоен од Владата на Република Северна Македонија https://vlada.mk/protokoli-koronavirus (Прилог бр.8).

Сместување на лежечки пациенти
Сместувањето во болничките капацитети се спроведува со почитување и согласно Протоколот за работа
на угостителски објекти за сместување (хотели, мотели, хостели, пансиони и други објекти за сместување) усвоен од Владата на Република Северна Македонија https://vlada.mk/protokoli-koronavirus (Прилог
бр.24), со напомена дека се сместува по еден пациент
во соба, освен ако пациентот е во придружба на член
од семејството или со придружник по своја волја.
Работа на спа - центар
- Надворешни клиенти за користење на големиот
базен и спа - центарот да не се примаат до стабилизација на епидемијата и целосно укинување на рестриктивните мерки.
- Надворешни клиенти за користење на масажа да
бидат примени после спроведување на епидемиолошка
анкета на приемен пулт и потпис од клиент. Задолжителна заштитна опрема на клиенти и персонал при изведување на третман. Помеѓу третманите да има период од 30 минути за дезинфекција на собите за масажа.
__________
2841.
Врз основа на член 17 став 3 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), а во врска со член 26 од
Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11,
95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовното подрачје „Преспанско Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански
риболов на риболовното подрачје за кое се предлага
доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели
концесија на рибите за вршење стопански риболов на
риболовното подрачје „Преспанско Езеро“.
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Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовното подрачје „Преспанско Езеро“ кое ја
опфаќа целата површина на Преспанското Езеро која
припаѓа на територијата на Република Северна Македонија.
Концесијата за доделување на рибите за вршење на
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе
ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската
аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во
рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата
за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето
на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3106/19-1
14 септември 2020 година
Скопје

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

2842.
Врз основа на член 12 став (5) алинеја 1 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА
ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕЃУ ДРУШТВОТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО И КИЕЛ
НМК ДООЕЛ ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за
закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово помеѓу
Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ
ГРОУП АД Тетово и КИЕЛ НМК ДООЕЛ Желино бр.
0302-2 од 22.1.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-4544/1
14 септември 2020 година
Скопје

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

2843.
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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА 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 ЈЗУ Институт
за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице
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кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад на движни ствари - опрема кои
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и
технолошки застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви, согласно Одлуката бр.02/29-1 од
7.2.2020 година, донесенa од Управниот одбoр на ЈЗУ
Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7257/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

2844.
Врз основа на член 15 став (2) 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 22 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со електронско јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија кое претставува:
- Градежна парцела 1.1
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/8) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 18835м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/257 од 7.8.2020 година)
за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП
19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.05.2020 година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.2
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/9) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 19206м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на

Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/258 од 7.8.2020 година)
за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП
19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020 година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.3
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/10) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 19759м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/259 од 7.8.2020 година)
за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП
19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020 година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.4
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/11) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 19713м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/260 од 7.8.2020 година)
за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП
19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020 година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.5
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/12) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 19899м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/261 од 7.8.2020 година)
за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП
19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020 година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.6
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/13) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 20816м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/262 од 07.08.2020 година) за изградба на фотоволтаични централи на дел од

24 септември 2020

Бр. 230 - Стр. 11

КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на
Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020
година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.7
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/14) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 12063м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија и дел од КП 19/2 (новоформирана како КП 19/15) гнз м.в. Страна КО Тркање со површина од 9279м2 запишани во Имотен лист
бр.216 КО Тркање на име на Република Северна Македонија или вкупна површина од 21342м2, согласно со
УПВНМ ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/263 од 7.8.2020
година) за изградба на фотоволтаични централи на дел
од КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на
Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020
година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
- Градежна парцела 1.8
Дел од КП 19/4 (новоформирана како КП 19/17) гнз
м.в. Страна КО Тркање со површина од 24130м2 запишана во Имотен лист бр.323 за КО Тркање на име на
Република Северна Македонија, согласно со УПВНМ
ТБ.бр.0801/107/19 (број 22-30/264 од 7.8.2020 година)
за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП
19/1 и КП 19/2 КО Тркање донесен со Одлука на Советот на Општина Кочани бр. 09-1098/1 од 20.5.2020 година со намена на градба: E2-комунална супраструктура/градби за производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1МW.
Член 2
Оваа oдлука да ја спроведе Општина Кочани согласно Одлуката за вршење на работите за располагање
со градежното земјиште сопственост на Република Македонија за општина Кочани бр.51-5080/1 од 28.9.2011
година објавена во („Службен весник на Република
Македонија “ бр.140/2011).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-7568/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

2845.
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот
за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија” бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03,
81/08, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15, 27/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија на седницата,
одржана, на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на
Фондот за осигурување на депозити за 2019 година,
УО. ОД. бр. 02 – 56, усвоена од Управниот одбор на
Фондот за осигурување на депозити, на седницата одржана на 24.2.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7744/1
14 септември 2020 година
Скопје

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

2846.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила сопственост на Република Северна
Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Општа болница –
Охрид и тоа:
- Патничко моторно возило Мерцедес бенз тип 140:
Регистерска ознака ЅК 881 N0
Број на шасија WDB1400321A014779
Број на мотор 10499012008516

Стр. 12 - Бр. 230

24 септември 2020

Година на производство 1991
Сила на мотор во KW 170
Работна зафатнина на моторот 3199
Боја на каросерија crna/20
Co проценета вредност 83.025 денари.
- Патничко моторно возило Мерцедес бенз тип 124:
Регистарска ознака ОН 1966 АВ
Број на шасија WDB1241201А710541
Број на мотор 60191210038906
Година на производство 1987
Сила на мотор во KW 53
Работна зафатнина на моторот 1983
Боја на каросерија drap 4А
Co проценета вредност 24.600 денари.
- Патничко моторно возило Џип тип Чироки 5,2 В8:
Регистарска ознака ЅК 686 SU
Број на шасија
1J4GZB86Y9VY521652
Број на мотор 01133089
Година на производство
1997
Сила на мотор во KW
156
Работна зафатнина на моторот
5216
Боја на каросерија
crna/20
Co проценета вредност 67.650 денари.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценетата вредност утврдена согласно Процената извршена од Друштво за проценка и консултантски услуги Прима тим ДОО Охрид бр.02-90/2 од 26.6.2020 година, во која е проценета вкупна вредност на движните
ствари во износ од 175.275 денари, која претставува
почетна цена за електронско јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7755/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

2847.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Основен суд Кавадарци бр. 09- 2489/2
од 1.9.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7975/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

2848.
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за
здравство бр.42-4743/8 од 25 јуни 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/14).
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7976/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

2849.
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на
рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.225/2020).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8592/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
_________

2850.
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на
рибите за вршење стопански риболов на риболовното
подрачје „Охридско Езеро“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.225/2020).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8593/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

2851.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во
врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 22 септември
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ДОЛНО СОЊЕ ВОН
ГРАД, ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместување
КО Долно Соње вон град, Општина Сопиште.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10755/1-19
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2852.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19) в.в. со член 54 став 1 точка 1 од Законот за
Судскиот совет на Република Северна Македонија
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), на ден
21.9.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Фатмир Даути, судија на Основен суд Струга, по сопствено барање.
Решението влегува во сила од 21.9.2020 година.
Бр. 02-1393/2
24 септември 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

2853.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
одлучувајќи во постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција на Ристо Катевеновски, судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, на Седницата одржана на 27.1.2020
година, согласно член 74 став 1 алинеја 2 и став 2 и
член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008, 150/2010), а врз основа на член 93
став 1 алинеа 2 и член 94 од Законот за Судскиот совет
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015 и 61/2015), го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Ристо Катевеновски, судија на Врховниот суд на
Република Северна Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА од
вршење на судиската функција, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, согласно член
74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите, а во врска
со член 75 став 1 алинеја 2 од истиот Закон.
Бр. 10-21/5
5 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
2854.
Врз основа на член 58 ст.1 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на
РМ“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018),
Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Скопје, на 162-та седницата,
одржана на 22.9.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРИЕМ НА
ЛИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ
1. Да се објави јавен оглас за прием на 97 лица за
полагање на приемен испит во Академијата за судии и
јавни обвинители „Павел Шатев“, Скопје, за почетна
обука 2020-2022 година.
2. Стручната служба на Академијата да го изготви
јавниот оглас и согласно член 58 ст.2 и 3 од Законот за
Академијата за судии и јавни обвинители („Службен
весник на РМ“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и
163/2018), да се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во два дневни весници од
кои, во еден од весниците кои се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците кои се издаваат на јазикот кој го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, со рок на пријавување 15 дена, сметано од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување.
Бр.02-261/4
22.9.2020 година
Скопје

Претседател на Управен одбор
Сашо Рајчев,с.р.
__________

2855.
Врз основа на член 58 од Законот за Академијата за
судии и јавни обвинители (,,Службен весник на РМ“
број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“, Скопје, на 162-та седницата, одржана
на 22.9.2020 година, донесе одлука за објавување на
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ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ПРИЕМ ВО ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ
ШАТЕВ“ СКОПЈЕ
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ Скопје, објавува јавен оглас, за прием на 97
слушатели во почетна обука, 2020-2020 година.
Услови за прием во почетна обука
Согласно член 57 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ број
20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:
- да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити
според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС),
- положен правосуден испит,
- работен стаж од најмалку две години на правни
работи по положен правосуден испит,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана
на вршење професија, дејност или должност,
- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го владее македонскиот јазик,
- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски
или германски), што се утврдува во рамки на приемниот испит во Академијата,
- практична работа со компјутери и
- да е работоспособен и да има општа здравствена
способност.
Содржина на пријавата и потребни документи
Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава
на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.
Образецот на пријавата, заинтересираните кандидати можат да го подигнат лично во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
Скопје, на адреса, бул. Јане Сандански број 12, ламела
2, 1000 Скопје, во работни денови, од 08:30 до 16:30
часот или да го преземат од интернет страницата на
Академијата www.jpacademy.gov.mk.
Кон пријавата, во оригинал или во форма на копии
заверени кај нотар, задолжително се приложуваат следните документи:
- уверение за дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии или за дипломиран правник со стекнати 300
кредити според Европскиот кредит - трансфер систем
(ЕКТС),
- уверение за положен правосуден испит,
- потврда за работниот стаж,
- уверение дека не е изречена мерка на безбедност,
забрана на вршење професија, дејност или должност,
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- уверение за државјанство,
- потврда – сертификат за практична работа со компјутери (MICROSOFT OFFICE, INTERNET)- основно
ниво на познавање;
лекарско уверение издадено од специјалист по медицина на трудот,
- доказ за уплатени 1000,00 денари на сметка на
Академијата на име надомест на трошоци за полагање
на приемниот испит.
Рок и начин на пријавување
Рокот за пријавување на јавниот оглас е 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на неговото објавување во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Република Северна Македонија“ се објавува и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на огласната
табла на Академијата и на интернет страницата на Академијата.
Пријавата, како и потребните документи, заинтересираните кандидати ги поднесуваат лично до лицето
овластено за прием во Академијата во работни денови,
од 8:30 до 16:30 часот и притоа секој кандидат добива
испитна шифра.
Навременоста на доставувањето на пријавата со
потребните документи како и комплетноста на документите ги оценува Комисијата за приемен испит.
Подготвителна настава
Академијата организира подготвителна настава за
сите пријавени лица за прием во почетна обука во Академијата.
Подготвителната настава се организира најмалку 45
дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.
За местото и времето на одржувањето на подготвителната настава, навремено се известуваат сите пријавени кандидати, а информацијата се објавува и на интернет - страницата на Академијата.
Приемен испит
Приемниот испит за почетна обука се полага пред
Комисија за приемен испит согласно Програма за полагање на приемниот испит и Правилник за полагање на
приемниот испит, кои навремено ќе бидат објавени на
интернет страницата на Академијата. Приемниот испит
се полага во термини и рокови што ќе ги определи Комисијата за приемен испит.
При селекцијата на кандидатите за прием во почетната обука во Академијата, без да се нарушат критериумите предвидени со Законот за Академијата за судии
и јавни обвинители, се обезбедува соодветна и правична застапеност на граѓаните кои им припаѓаат на сите
заедници во Република Северна Македонија.
Бр.02-261/5
22.9.2020 година
Скопје

Претседател на Управен одбор
Сашо Рајчев,с.р.
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