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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1623.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана нa 12 мај 2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за консолидација на земјоделско земјиште
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.187/13,61/16 и 83/18), ќе се применува за време на
траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено.
За рокот за изработка на геодетски елаборат за посебни намени за консолидација се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Рокот за изработка на геодетски елаборат за посебни намени за консолидација престанува да тече за време на траење на вонредната состојба и продолжува да
тече 90 дена по престанокот на траењето на вонредната
состојба.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3841/1
12 мај 2020 година
Скопје

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

__________
1624.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 мај 2020
година, донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ – СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и
развој - Светска банка по договор за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.261/19) ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска
сила не е поинаку уредено.
За намената на средствата од заемот и корисниците
на средства од заемот утврден во член 1 од Законот за
задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на траењето на вонредната состојба се применуваат одредбите
од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Средствата од заемот утврден во член 1 од Законот
за задолжување на Република Северна Македонија со
заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по договор за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта во износ од
70.000.000 евра, за време на траењето на вонредната
состојба ќе бидат наменети за:
- 20.000.000 евра за финансирање на Проектот за
поврзување на локални патишта ќе бидат наменети за
реализација на првите три компоненти на Проектот за
поврзување на локални патишта и
- 50.000.000 евра за финансирање на Проектот за
поврзување на локални патишта ќе бидат наменети за
реализација на четвртата компонента на Проектот за
поврзување на локални патишта (Одговор на итни случаи) за кофинансирање на владината мерка за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.
Доколку средствата во износ од 50.000.000 евра не
се искористат за намената наведена во став 1 алинеја 2
од овој член, истите останува да се искористат за реализација на првите три компоненти на Проектот за поврзување на локални патишта.
Корисник на средствата од заемот од ставот 1 алинеја 1 од овој член е Министерството за транспорт и
врски.
Корисник на средствата од заемот од ставот 1 алинеја 2 од овој член е Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
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Член 3
Оваa уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3959/1
12 мај 2020 година
Скопје

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

1625.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 маj 2020
година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА
СТРАНЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за вработување и работа на странци
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.217/15), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска
сила не е поинаку уредено.
За важноста на работна дозвола која се издава за определен временски период до една година, како и за рокот за реализирање на услугите кои ги даваат странските работници кои се поврзани со набавка на стока и
склопување, одржување и сервисирање на машини,
средства и опрема, во период не подолг од 60 дена, во
една календарска година, се применуваат одредбите од
оваа уредба со законска сила.
Член 2
Важноста на работната дозвола која се издава за определен временски период до една година чиј рок на важење е истечен, односно истекува за време на траењето
на вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба, како и 60 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа уредба со законска
сила.
Рокот за реализирање на услугите кои ги даваат
странските работници кои се поврзани со набавка на
стока и склопување, одржување и сервисирање на машини, средства и опрема, во период не подолг од 60
дена, во една календарска година, чиј рок за реализирање е истечен, односно истекува за време на траењето
на вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба, како и 60 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа уредба со законска
сила.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3960/1
12 мај 2020 година
Скопје

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

__________
1626.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19 ), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12
мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА
ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време
на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 71/20), во членот 2 по зборот
„истечен“ се става запирка и се додаваат зборовите „односно истекува за време на траењето на вонредната состојба,“, а на крајот на реченицата точката се заменува
со запирка и се додаваат зборовите „како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 јули 2020
година.“.
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3973/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1627.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 мај
2020 година, донесе
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УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за патните исправи на државјаните на Република
Македонија за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Македонија“ бр.71/20), во членот
2 по зборот „истечен“ се става запирка и се додаваат
зборовите „односно истекува за време на траењето на
вонредната состојба,“, а на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 јули 2020 година.“.
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3974/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

__________
1628.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 мај
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБУКА И ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СРЕДНО УЧИЛИШТЕ,
УЧЕНИЧКИ ДОМ И ОТВОРЕН ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за обука и испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење („Службен
весник на Република Македонија“ бр.10/15, 145/15,
192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа
уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За рокот за полагање на испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2

Рокот за полагање на испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење, утврден во
член 37 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/15,
145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), на кандидатите
кои се стекнале со уверение за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење, согласно
прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на
примената на Законот за обука и испит за директор на
основно училиште, средно училиште, ученички дом и
отворен граѓански универзитет за доживотно учење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/15,
145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), престанува да тече за време на траењето на вонредната состојба и се
продолжува по престанокот на траењето на вонредната
состојба за онолку денови колку што траела вонредната состојба.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3976/1
12 мај 2020 година
Скопје

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

1629.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 мај
2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА
ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20) во член 1 во ставот
(2) зборовите „поднесување на пријави во Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реемитување на програмски сервиси на странски радиодифузери кои операторите планираат да ги реемитуваат на
својот програмски сервис за територијата на Република
Северна Македонија“ се заменуваат со зборовите „донесувањето на подзаконските акти“.
Член 2

Стр. 6 - Бр. 123

13 мај 2020

Во член 2 ставот (1) се менува и гласи:
„Јавната расправа за подзаконските акти од член
143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17,
168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.42/20), може да се спроведе и
со употреба на средства за електронска комуникација и
истата трае 15 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа уредба со законска сила.“
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги ги донесува подзаконските акти од
член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), во рок од пет
дена од денот на завршувањето на јавната расправа од
став 1 на овој член.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3992/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1630.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македoнија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Северна Македoнија („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 12 мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
(1)Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07,
87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,
61/16 и 64/18 и 120/18), ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено.

(2) За веродостојноста на сметководствените документи врз основа на кои се водат трговските книги, како и за рокот за доставувањето на одобрените финансиски извештаи за 2019 година до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, за време на траењето на вонредната
состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со
законска сила.
Член 2
За веродостојни сметководствени документи врз основа на кои се водат трговските книги се сметаат и скенирани документи доставени по електронски пат.
Член 3
Рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година на големите и средни трговци организирани како
друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на
годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, престанува да тече за време на
траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба, за онолку
денови колку што траела вонредната состојба.
Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-3993/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

__________
1631.
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 12 мај 2020 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 Основен суд
Кавадарци, 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
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не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката Су 05 број 8-1/2020 од 19.02.2020 година, донесена од претседателот на Основниот суд Кавадарци.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2087/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1632.
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 12 мај 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, 63/20,
64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20
и 119/20), во член 1, став 1, во точката 6 по ставот 1 се
додава нов став 2 кој гласи:
„Од 13 мај 2020 година може да се отпочне со
спортски тренинзи на отворено, исклучиво за поединечни спортови и тенис, со задолжително почитување на
Протоколот за тренинг на спортисти во поединечни
спортови од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство кој е даден во Прилог број 1 и е
составен дел на оваа одлука.“
Во Точката 9 по зборот „клубови“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите „и спортските обложувалници“ се бришат.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„ Од 13 мај 2020 година, може да отпочнат со работа спортските обложувалници и другите уплатно - исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувалниците, со работа и давање на услуги преку
штанд/пункт/шалтер, со задолжително почитување на
Протоколот за отворање и работа на уплатно – исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувалници од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство кој е даден во Прилог број 2 и е
составен дел на оваа одлука.“
Точката 10 се дополнува со два нови става кои гласат:
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„Од 13 мај 2020 година може да се отпочне со работа и работни активности во центрите за едукација, обуки и семинари за возрасни, организации на седници на
органи на управување и конференции и академии за
едукативни активности, со задолжително почитување
на Протоколот за организација на работни состаноци,
обуки, курсеви и семинари кој е даден во Прилог број 3
и Протоколот за одржување на седници на органи на
управување и конференции од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство кој е даден
во Прилог број 4 и се составен дел на оваа одлука.
Од 13 мај 2020 година може да се организираат и реализираат службени патувања на избрани и именувани
лица, во странски држави, со задолжително почитување на препораките и протоколите од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство за одржување на потребното растојание и носење на лична
заштитна опрема, а заради координација и други работни активности поврзани со мерки за COVID-19 како и
поради други итни причини кои не трпат одлагање, без
спроведување на овие лица во државен карантин по
нивното враќање во Република Северна Македонија.“
Точката 21 се менува и гласи:
„Од 13 мај 2020 година може да отпочнат со работа
и работни активности моловите на територија на Република Северна Македонија, со задолжително почитување на Протоколот за отворање и работа на молови од
Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство кој е даден во Прилог број 5 и е составен дел
на оваа одлука.
Угостителските објекти и ресторани во моловите од
став 1 на оваа точка кои вршат подготовка и продажба
на храна, можат да работат без посета на посетители гости во објектите и да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн нарачки, телефонски нарачки и
сл) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угосителскиот објект или ресторан (преку штанд/пулт)“.
Точката 24 се менува и гласи:
„Од 13 мај 2020 година може да отпочнат со работа,
одржување на настава и спроведување на обуките и испитите во испитните центри од страна на школите за
обука на возачи со задолжително почитување на Протоколот за работа на школите за обука на возачи од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство кој е даден во Прилог број 6 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. 44-2147/12
12 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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ПРИЛОГ бр. 1
ПРОТОКОЛ ЗА ТРЕНИНГ НА СПОРТИСТИ ВО
ПОЕДИНЕЧНИ СПОРТОВИ
1. Организацијата на тренинзите е дозволена
единствено во спортски објекти кои можат да ги задоволат техничките и сигурносни услови со можност за физичко растојание од 5м помеѓу секој спортист, односно
да е обезбеден простор од 20м2 по спортист со организација на тренингот за најмногу 5 лица вклучително и
еден тренер со минимален број на технички лица (најмногу две лица)
2. Во спортскиот објект да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови
3. Да се воспостави евиденција за тренингот со податоци за спортистите, тренерот, асистентот и други лица потребни за тренингот заради лесно следење на контактите
4. Тренинзите се организираат по претходно направен распоред за време на тренинзи со список на спортисти и тренери
5. Пред почеток на тренингот се прави термален
скрининг и се забранува тренинг на лице со покачена
температура и истото се отстранува
6. Во случај на потреба на здравствен работник на
тренингот при близок контакт со здравственото лице
мора се користат заштитни маски, ракавици и визир од
страна на здравствениот работник
7. Спортистите и тренерите доаѓаат на тренинг поединечно со свое возило и опрема и во опрема за тренинг со што се избегнува користење на соблекувалните
8. Во текот на тренингот се препорачува растојание
од 5м помеѓу секој спортист и тренер како минимално
растојание
9. Тренингот да се обавува на отворен простор
10. По завршување на тренингот опремата за тренинг и реквизити се дезинфицираат со средство кое е
70% на база на алкохол
11. Тренинзите во контактните спортови се препорачува секогаш да се одвиваат по принцип „ист спортист
со ист тренер“
12. Секој спортист мора да има сопствено со име
обележано шише со напитоци
13. По завршување на тренингот спортистите и тренерот заминуваат дома поединечно без туширање и без
влегување во соблекувалните почитувајќи ги мерките
за физичко растојание, еден по еден.
ПРИЛОГ бр. 2
ПРОТОКОЛ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА УПЛАТНО-ИСПЛАТНИ МЕСТА НА ПРИРЕДУВАЧИТЕ
НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА
1. Користење на заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени на уплатно - исплатните места.
2. Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните играчи во просторијата.
3. Влез со маски за сите играчи

4. На масите поставени на уплатно-исплатните места има само по две столчиња
5. На шалтер присутен по еден играч со растојание
од 2 метра со играчот кој следен чека за уплата
6. Средства за дезинфекција поставени на влезовите
од обложувалниците и на пултовите за уплата
7. Шанковите во рамките на уплатните места се без
можност за послужување на пијалоци
8. Задолжително редовно вршење на дезинфекција
на маси и столици и остаток од инвентар со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство
од производителот
9. На крајот на смената задолжително механичко
чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)
или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини
10. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
ПРИЛОГ бр. 3
ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ СОСТАНОЦИ, ОБУКИ, КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ
1.Времетраењето се ограничува на најмногу 6 часа,
со задолжителна пауза на секои 2 часа;
2. Пред почеток на средбата, учесниците задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни
симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење)
им се препорачува да не присуствуваат;
3. Се ограничува бројот на учесници согласно просторот со цел да се обезбеди задолжително физичко
растојание на учесниците од 1,5 – 2 мм, но не повеќе
од 30 лица;
4. Организаторите, предавачите и учесниците задолжително да носат заштитни маски;
5. Во просторијата задолжително да се обезбеди
средство за дезинфекција на рацете;
6. Да 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);
7. Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на часовите и задолжително во текот на
паузите;
8. За време на паузите се забранува групирање на
присутните;
9. По завршување на настанот, просторијата да се
исчисти и да се дезинфицира подот 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 за горни
површини.
10. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак.
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ПРИЛОГ бр. 4
ПРОТОКОЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И КОНФЕРЕНЦИИ
1. Ограничен број на учесници до максимум 30 лица согласно просторот со цел да се обезбеди физичко
растојание на учесниците од 1,5-2м
2. Учесниците задолжително да носат заштитни
маски
3. Во просторијата задолжително да се обезбеди
средство за дезинфекција на рацете
4. Да 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)
5. Просторијата почесто да се проветрува, пожелно
за време на часовите и задолжително во текот на паузите
6. За време на паузите да се забрани групирање на
присутните
7. По завршување на настанoт просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот 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
8. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак.

9. Задолжително одредено лице од фирмата пред
влезот на продавницата да го организира редот и бројот на купувачи
10. Пред влезот на продавницата обезбедено средство за дезинфекција на рацете
11. Во продавниците за облека забрането пробување на облека - да се даде можност за пробување дома
со можност за замена на купената облека
12. Доколку на касите за плаќање не може да се
обезбеди растојание од 1,5-2m помеѓу продавачот (касиерот) и купувачот да се постави бариера од плексиглас. Доколку има повеќе каси за наплата да се обезбеди
растојание од 1,5-2m помеѓу касите во редот.
13. Пред касите да се обележи растојание (место за
чекање) од 1,5-2m меѓу купувачите
14. Засилени санитарно-хигиенски мерки, односно
зачестено чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција 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) за
подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
15. Редовно и зачестено одржување на хигиената на
тоалетите со задолжително водење на евиденција за
спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
ПРИЛОГ бр. 6

ПРИЛОГ бр. 5
ПРОТОКОЛ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА
МОЛОВИ
1. Ограничено/скратено работното време (10:0018:00) /затворени во недела
2. Регулирање на влезот на лица во затворениот продажен центар од страна на овластено лице, така што да
не се дозволи групирање на луѓе во ходниците, така
што ќе се дозволи по едно лице на 5m2.
3. Ограничување за лицата над 65 години, со можност за пазарување до 12 часот
4. Задолжително носење на заштитни маски и ракавици на вработените
5. Задолжително носење на заштитни маски на купувачите
6. Одржување на физичко растојание меѓу купувачите и меѓу купувачите и продавачите од 1,5m – 2m
7. Поставени на јасно видливи места, едукативноинформативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување на физичка дистанца, редовно дезинфицирање на
рацете, правилна респираторна хигиена. Дополнително, преку разглас (на секои 30 минути) информирање на купувачите за почитување на овие превентивни
мерки
8. Регулирање на бројот на купувачи согласно квадратурата на продавницата, на 8m² - 10m² продажен
простор, по еден купувач

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ШКОЛИТЕ ЗА ОБУКА
НА ВОЗАЧИ
1. Задолжително користење на заштитна маска од
страна на кандидатот и инструкторот при обука на терен со возило
2. После секоја обука на поединечен кандидат, задолжителна е дезинфекција на внатрешноста на возилото
3. Организирање на теоретска настава во училница
со почитување на мерките за физичко растојание помеѓу клупите од 1.5м-2.0м и задолжително носење на заштитни маски од слушателите и предавачот
4. Поставени средства за дезинфекција пред влез во
училницата и редовна дезинфекција и одржување на хигиената и проветрување по секое одржано предавање
5. Три лица е максималниот број лица во возилото
при спроведување на полагањата на кандидатот со носење на задолжителна заштитна маска на сите лица во возилото.
__________
1633.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“бр. 103/08,
124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
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ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ,
ЕКО ЕНЕРЏИ-КОСМОС ДОО С. ЗУБОВО НОВО СЕЛО
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО ЕНЕРЏИ-КОСМОС ДОО с. Зубово Ново Село, со број 19-209/6 од 13.4.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3144/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1634.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08,
124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛАЈТИНГ
ЛУКС ДООЕЛ СТРУМИЦА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЈТИНГ ЛУКС ДООЕЛ Струмица, со
број 19-216/4 од 14.4.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3191/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1635.
Врз основа на член 7 став (4) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија" бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12
мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
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ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДИНА
И ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма за период 2020 -2022 година и Финансиската програма за 2020 година на Јавното претпријатие
за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје, кои се составен дел на
Ревидираниот бизнис план за 2020 година, донесен од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие бр.02012086/2 од 16.4.2020 година, на седницата, одржана на
16.4.2020 година.
2. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија".
Бр. 44-3284/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1636.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 мај 2020 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ
ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА –
ПРОБИШТИП ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување на Годишната инвестициона програма
на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за
2020 година бр.02-244/15 од 14.4.2020 година, усвоена
од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 14.4.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3363/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1637.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15,
23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта - како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение недвижност која претставува:
1. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 2905 КО
Блаце Кале, со површина од 1074 м2, запишана во Имотен лист бр.357, согласно Решение за експропријација
Убр.25-26/20-2 од 11.05.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во ЧаирСкопје.
2. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 2906 КО
Блаце Кале, со површина од 4862 м2, запишана во Имотен лист бр.358, согласно Решение за експропријација
Убр.25-27/20-2 од 11.05.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во ЧаирСкопје.
3. Земјоделско земјиште КП бр. 2904 КО Блаце
Кале, со површина од 556 м2, запишана во Имотен
лист бр.408, согласно Решение за експропријација
Убр.25-28/20-2 од 11.05.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во ЧаирСкопје.
4. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 2895/1 КО
Блаце Кале, со површина од 81 м2, шумско земјиште
дел од КП бр. 2825/2 КО Блаце Кале, со површина од
9584 м2, шумско земјиште дел од КП бр. 2823 КО
Блаце Кале, со површина од 9995 м2, и земјоделско земјиште дел од КП бр. 2822 КО Блаце Кале, со површина
од 3344 м2, запишани во Имотен лист бр.142, согласно
Решение за експропријација
Убр. 25-38/20-3 од
11.05.2020 година на Министерството за финансии,
Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир-Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3709 /1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1638.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1”
бр.01-676/4 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1639.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“
бр.01-676/5 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
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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. 44-3740/2
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1640.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“
бр.01-676/6 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/3
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1641.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУГА”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Струга” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“
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бр.01-676/7 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/4
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1642.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Струмица” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица” бр.01-676/8 од 30.4.2020 година, донесен од
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/5
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1643.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „БЕРОВО“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“
бр.01-676/9 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/6
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1644.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“
бр.01-676/10 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/7
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1645.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“
бр.01-676/1 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/8
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1646.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“
бр.01-676/2 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.
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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.01-676/11 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020 година.

Бр. 44-3740/9
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1647.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“
бр.01-676/3 од 30.4.2020 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 30.4.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/10
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1648.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“

Бр. 44-3740/11
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

__________
1649.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 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 12 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ бр.01-676/12 од 30.4.2020 година, донесен од
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 30.4.2020
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3740/12
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1650.
Врз основа на член 56 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/11, 168/12,
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15 и
31/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12мај 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ДЕЛОТ НА АКЦИЗАТА ОД ДЕРИВАТИ
ОД НАФТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на висината на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/13) во членот 2 зборовите „од акцизата од деривати од нафта“ се
заменуваат со зборовите „од вкупниот приход по основ
на акциза од деривати од нафта.“
Член 2
По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
„Член 3-а
Висината на средствата од делот од акцизата од деривати од нафта кои се распределуваат на Јавното претпријатие за државни патишта во периодот од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука до 31 јули 2020 година изнесува 25 % од уплатената акциза од деривати
од нафта.
Износот на средствата утврдени согласно став 1 на
овој член од Буџетот на Република Северна Македонија се уплатуваат на сметка на Јавното претпријатие за
државни патишта.“
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3989/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1651.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12 , 155/12 , 163/13 , 42/14 ,
130/14, 152/15, 31/16 , 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 12 мај 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“бр. 29/20),
во точката 1 износот „430.000.000 “ се заменува со износот „380.000.000 “.
2. Во точката 2 , потточка 1 износот „25.000.000
“се заменува со износот„15.000.000 “.
Во потточката 2 износот „97.000.000 “ се заменува
со износот „87.000.000 “.
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Во потточката 3 износот „42.000.000 “ се заменува
со износот „37.903.000 “.
Во потточката 4 износот „106.000.000 “ се заменува со износот „101.000.000 “.
Потточката 6 се менува и гласи:
„ Набавка на прагови 20.780.000 денари.
За извршување на поединечна замена на дрвените
прагови на пругите на територија на Република Северна Македонија потребно е да се набават 4000 парчиња
букови колосечни прагови и 90m3 храстови свртнички
прагови“.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-3298/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1652.
Врз основа на член 2 став 1 од Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои
вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот Covid19 за време на вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.92/20), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 12 мај 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ
ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА
КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ
COVID-19
1. Со оваа програма се утврдува исплатата на финансиски средства за финансиска поддршка на физичките
лица кои вршат самостојна дејност - баратели на финансиска поддршка, погодени од здравствено - економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, за
месеците април и мај 2020 година, во висина од 14.500
денари месечно.
Средствата од став 1 на оваа точка се обезбедени во
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Сметка 100000000063095, Подсметка 040010007863713, Конто 464990, Програма П1.
2. Средствата од точка 1 од оваа програма се исплаќаат на трансакциска сметка преку која физичкото лице - барател на финансиска поддршка врши трансакции
за дејноста.
3. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија.
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4. Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе достави Извештај за реализација на оваа програма до Владата на Република Северна Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 31.12.2020 година.
5. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-3981/1
Заменик на претседателот
12 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1653.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот
на Република Северна Македонија, член 42 од Законот
за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08,
150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.
96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 в.в.со член 53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.5.2020 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД СТРУМИЦА
За судии поротници на Основен суд Струмица се избрани:
1. Соња Петрова од Струмица,
2. Боркица Димитриева од Струмица,
3. Силвана Тупарова од Струмица,
4. Димитар Јанков од Струмица,
5. Наташа Илиева од Струмица,
6. Белагија Аливкинова од Струмица,
7. Петар Аризанов од Струмица,
8. Ратка Петрова од с. Секирник,
9. Катерина Пандева од Струмица,
10. Лидија Танчева с.Мокриево,
11. Фиданка Црнгарова од с.Куклиш,
12. Илинка Николова од Струмица,
13. Марија Николова од Струмица,
14. Даниела Крстевска од Струмица,
15. Ана Клесова с.Моноспитово,
16. Наталија Бачовска од Струмица,
17. Добрила Николова од Струмица и
18. Аница Костадинова од Струмица.
Оваа одлука влегува во сила од 7.5.2020 година.
Бр. 02-484/4
12 мај 2020 година
Скопје

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

1654.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот
на Република Северна Македонија, член 42 од Законот
за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08,
150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.
96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 в.в.со член 53 од
Законот за Судскиот совет на Република Северна
Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19),
Судскиот совет на Република Северна Македонија на
седницата одржана на ден 7.5.2020 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
ОСНОВЕН СУД СТРУГА
За судии поротници на Основен суд Струга се
избрани:
1. Хамиде Мена од с.Ливада, Струга,
2. Јорданка Јанческа с.Враништа, Струга,
3. Розе Танческа од Струга,
4. Димче Гускароски од Струга,
5. Живанка Ѓонеска од Струга,
6. Диел Зиба од Струга и
7. Ерион Илјази од с. Франгово, Струга.
Оваа одлука влегува во сила од 7.5.2020 година.
Бр. 02-565/3
12 мај 2020 година
Скопје

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

1655.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од
Законот за судовите („Службен весник на РСМ“
бр.96/19) в.в. со член 54 став 1 точка 3 од Законот за
Судскиoт совет на Република Северна Македонија
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), на ден
7.5.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Трајче Скрчески, судија на Основен суд Охрид, поради
исполнување на услови за старосна пензија.
Решението влегува во сила од 7.5.2020 година.
Бр. 02-730/2
8 мај 2020 година
Скопје

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

1656.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10,
83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 46 а в.в. со член 47 став 6 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен
весник на РСМ“ бр.102/2019), објавува
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- за избор на претседател на Апелационен суд Гостивар,
- за избор на претседател на Апелационен суд
Штип,
- за избор на претседател на Основен суд Виница,
- за избор на претседател на Основен суд Кратово,
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Берово,
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Виница,
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар,
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Делчево,
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кавадарци и
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кичево.
Кандидатите за избор на претседател на суд треба
да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и
член 47 од Законот за судовите („Службен весник на
РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18
и
„Службен весник на РСМ“ бр.96/2019).
Кандидатите за избор на судија на основен суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и
член 46 став 1 точка 1 и 2 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10,
83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“
бр.96/2019).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно со
потребна документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на
Република Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5,
Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во
Службен весник на РСМ. Образецот за пријава може да се
подигне во електронска форма на WEB страната н Судскиот совет на Република Северна Mакедонија на следната
адреса:
http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanatidokumenti.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите ((„Службен весник на РМ“ бр.150/2010). Од
страна на Судскиот совет на Република Северна Mакедонија ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична
работа со компјутери. По однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнител-

но известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на товар
на кандидатите.

Бр. 09-747/2 и 09-751/2
8 мај 2020 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
1657.
Врз основа на член 8 став 1 алинеја 29 и член 24
став 1, а во врска со член 109 став 2 од Законот за електронски комуникации, („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014 , 44/2015, 193/15,
11/18 и 21/18), Директорот за Агенцијата за електронски комуникации на ден 24.4.2020 година, донесе
ПРАВИЛИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ НА ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГА ЗА ИНТЕРНЕТ
ПРИСТАП ПРЕКУ ЈАВНИ ФИКСНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ
Член 1
Во Правилникот за контрола и мерење на параметри за квалитет на услуга за Интернет пристап преку јавни фиксни комуникациски мрежи со Службен весник
на РМ, бр. 35 од 12.2.2019 година, во член 3 став 2, после зборот „ се “ се додаваат зборовите „ факти и докази на кои се заснова Приговорот до Операторот и истите се негов задолжителен составен дел, согласно член
120 став 2 од Законот за електронски комуникации. “,
додека зборовите „ доставуваат до операторот при иницирање на барање за проверка на квалитетот на пристапот на Интернет од страна на операторот“, се бришат.
Член 2
Во член 4 став 2, после зборот „ случај “, се додаваат следните зборови „ доколку резултатите од самостојните мерења од член 3 на овој Правилник, не ги задоволуваат критериумите на квалитет“.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на РСМ“.
По влегувањето во сила, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за контрола и мерење на параметри за квалитет на услуга за Интернет
пристап преку јавни фиксни комуникациски мрежи, ќе
биде објавен на ВЕБ-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.
Бр. 0101-413/4
24 април 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИОТ ПРАШАЛНИК И НА
БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ
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Бр. 03-131/3
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Стојан Славески, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

