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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1135. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот на Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016, 140/18  и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
98/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УП-
РАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЕКОНОМСКА-
ТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА БРОЈ 44-7213/1-17 ОД 6 МАРТ 2018 
ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  БР. 44  ОД 2018 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката на 
Владата на Република Македонија број 44-7213/1-17 од 
6 март 2018 година,  за изменување и дополнување на 
Одлуката за прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44 од 2018 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2311/1   Претседател на Владата 

18 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1136. 
Врз основа на член 43 став (6) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 
71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СТА-
ТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД  

ИСПИТУВАЊЕ ПО СОРТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местокот за статистичка обработка на резултатите од 
испитување по сорта. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за статистичка обработ-
ка на резултатите од испитување изнесува 1.800 денари 
по сорта, со вклучен данок на додадена вредност.  

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

            
  

Бр. 109 – 106/1 Министер за земјоделство, 
13 март 2020 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Трајан Димковски, с.р. 

1137. 
Врз основа на член 40 став (7) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 
71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО И УПОТРЕБА НА СОРТАТА СО 
СОРТНИ ОПИТИ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТ ЗА 
РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА 

СОРТНА ЛИСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местување на трошоците за испитување на  вредноста 
за производство и употреба на сортата со сортни опити 
и висината на надомест за работата на Комисијата за 
Национална сортна листа на земјоделски растенија. 

 
Член 2 

Висината на трошоците за испитување на вредноста за 
производство и употреба на сортата со сортни опити е да-
дена во Прилог, што е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Висината на надомест за работа на Комисијата за 
национална сортна листа изнесува:  

- за членовите од стручни и научни установи по 
3500 денари за секоја одржана седница и  

- за членовите од Управата за семе и саден матери-
јал по 1500 денари за секоја одржана седница. 

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за висината на надомес-
тување на трошоците за испитување на вредноста за про-
изводство и употреба на сортата со сортни опити и виси-
ната на надомест за работата на комисијата за национална 
сортна листа за земјоделски растенија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/07). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

  
Бр. 109 – 107/1 Министер за земјоделство, 

13 март 2020 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Трајан Димковски, с.р. 

 
ПРИЛОГ 

 
Висина на трошоците за испитување на  вредноста 

за производство и употреба на сортата  со сортни опи-
ти  од одделни видови земјоделски растенија 

 
Ред. 
бр. 

Култура/вид на растение Висина на 
трошоците 

(денари) 

1. Житни растенија 27.000 
2. Фуражни растенија 23.000 
3. Градинарски растенија за  

заштитени простори 
34.000 

4. Градинарски растенија за  
отворено - индетерминантни 

29.000 

5. Маслодајни растенија 27.000 
6. Влакнодајни растенија 27.000 
7. Репа 25.000 
8. Компир 28.000 
9. Тутун 32.000 
10. Винова лоза 60.000 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1138. 
Врз основа на член 20 став 2 и член 47 став 1 точка 6 

од Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната 
банка на Република Северна Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 87/16, 218/16, 
138/17, 189/17 и 198/18), точка 2 се менува и гласи: 

„Основата за пресметување на задолжителната ре-
зерва (во понатамошниот текст: основа за задолжител-
ната резерва) ја сочинуваат обврските на банките во 
домашна валута, во домашна валута со валутна клаузу-
ла и во странска валута (прилог бр. 1 и прилог бр. 2, 
коишто се составен дел на оваа одлука) и обврските на 
штедилниците во домашна валута и во домашна валута 
со валутна клаузула  (прилог  бр. 1), и тоа: 

- депозитите и примените кредити; 
- издадените должнички хартии од вредност од 

страна на банките и штедилниците; 
- останати обврски. 
Во основата за задолжителната резерва не влегуваат: 
- обврските кон банките и штедилниците; 
- обврските кон Народната банка; 
- обврските врз основа на субординирани и хибрид-

ни инструменти коишто, согласно со Методологијата 
за утврдување на адекватноста на капиталот пропиша-
на од страна на Народната банка, се дел од дополни-
телниот капитал на банката, односно штедилницата. 

Основата за задолжителната резерва од обврските 
на банките во домашна валута од став 1 на оваа точка, 
се намалува за износот на побарувањата врз основа на 
новоодобрени и реструктуирани кредити на нефинан-
сиски друштва од дејностите коишто имаат негативни 
ефекти од пандемијата на вирусната инфекција ковид-
19 и се во согласност со објавените информации од 
страна на Владата на Република Северна Македонија.  

Под новоодобрен односно реструктуиран кредит, во 
смисла на оваа одлука, се подразбира кредитот на нефи-
нансиските друштва коишто имаат просечна класифика-
ција на ниво на банкарскиот систем на Република Север-
на Македонија во категоријата на ризик „А“ или „Б“ 
(според последно расположливи податоци од Кредитни-
от регистар на Народната банка), или е обезбеден со 
првокласни инструменти за обезбедување, согласно со 
регулативата на Народната банка за управување со кре-
дитниот ризик, а којшто е одобрен и исплатен односно 
чијшто рок на достасување е продолжен по 1 март 2020 
година и сѐ уште има состојба на последниот ден од ка-
лендарскиот месец за кој се известува.“. 

2. Во точка 3, зборовите: „алинеи 1 и 2“ се бришат. 
3. Точка 22 се менува и гласи: 
„Основата за задолжителната резерва од обврските 

на банките во домашна валута од точка 2 став 1 се на-
малува за износот на побарувањата од точка 2 став 3 од 
оваа одлука, заклучно со 31 декември 2021 година“. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, а ќе започне да се применува за обврските од 1 
март 2020 година, коишто се основа за задолжителната 
резерва што започнува на 15 април 2020 година. 
 

 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-1/2020 на Народната банка на  
18 март 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 

1139. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 68 став 1 точка 1 од 
Законот за банките („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 
153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народна-
та банка на Република Северна Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ 

 
1. Во Одлуката за методологијата за управување со 

ризиците („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија бр.113/19), во точката 48 по ставот 2 се додава 
нов став 3 којшто гласи: 

„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката е 
должна да ја извести Народната банка за резултатите 
од ПИЛ и да го достави Извештајот за ПИЛ за 2020 го-
дина заедно со податоците од ставот 2 од оваа точка 
коишто се однесуваат на ПИЛ, најдоцна до 30 септем-
ври 2020 годината.“  

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-2/2020 на Народната банка на  
18 март 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

1140. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 

2 од Законот за Народната банка на Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), 
Советот на Народната банка на Република Северна Ма-
кедонија донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ 
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надомес-

тоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 218/16, 58/18 и 198/18), во насловот на 
одлуката и во точката 1 од одлуката зборовите: „На-
родната банка на Република Македонија“ се заменува-
ат со зборовите: „ Народната банка на Република Се-
верна Македонија“. 

2. Во тарифниот број 19.1 зборовите „0,3% од но-
миналната вредност на издадената готовина“, се заме-
нуваат со зборовите „ Без надоместок“, 

3. Во тарифниот број 19.1а зборовите „0,1% од но-
миналната вредност на вратената готовина“, се замену-
ваат со зборовите „ Без надоместок“, 

4. Во тарифниот број 19.2 зборовите „0,9% од но-
миналната вредност на издадената готовина“, се заме-
нуваат со зборовите „ Без надоместок“, 

5. Во тарифниот број 20.23 зборовите: „ Централни-
от регистар на Република Македонија“ се заменуваат 
со зборовите: „Централниот регистар на Република Се-
верна Македонија“. 
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6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-3/2020 на Народната банка на  
18 март 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1141. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-
ТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 
ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИН-
ФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 
Член 1 

Во  Решението  за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-
текло заради заштита од внесување на вирусот на висо-
ко патогена авијарна инфлуенца во Република Северна 
Македонија по потекло од Република Бугарија („Служ-
бен весник  на  Република  Северна Македонија“  бр.  
49/20),  во членот 1 ставот (1) се менува и гласи: 

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување 
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се 
забранува увозот во Република Северна Македонија на 
живи животни, производи и нуспроизводи од животин-
ско потекло кои потекнуваат од следните региони во 
Република Бугарија: 

- Пловдив/Plovdiv и  
- Карџали/Kardjali.“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 02-598/2 Агенција за храна и ветеринарство 

17 март 2020 година Директор, 
Скопје Зоран Атанасов, с.р. 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1142. 
Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 
ст.1, чл.43 и чл.47 од  Законот за Советот  на јавните 
обвинители на Република Северна Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната деведесет-
та седница на ден 16.3.2020 година ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Зорица Пендовска - јавен обвинител во Основ-
ното  јавно обвинителство Скопје, и се утврдува прес-
танок на функцијата јавен обвинител  поради  исполну-
вање услови  за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престануваат заклучно со 31.3.2020 година. 

  
III 

Оваа одлука влегува во сила  на ден 16.3.2020 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
СОР бр. 1/20 Совет на јавните обвинители 

16 март 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Aцо Колевски, с.р. 
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