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188. 
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законик („Службен весник на Република Македонија“ 

број 40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 

34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 
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ранието на Република Македонија, Собранието на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

14 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК 

ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 

I. Се верифицира мандатот на пратеникот 

- Емилија Трајковска. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“.  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 – 321/1 Претседател на Собранието 

14 јануари 2020 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

189. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  

ДВИЖНИ СТВАРИ НА УСТАВЕН СУД НА  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Уставен суд на Републи-

ка Северна Македонија („Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.277/19), во членот 1 во та-

белата, по редниот број 30 се додаваат 60 нови редови, 

кои гласат: 
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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. 44-132/1 Претседател на Владата 
8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 
          Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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190. 
Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за осно-

вање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 
98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 143/19 и 152/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 ја-
нуари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

– СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија - Скопје за 2020 година                  
бр. 02-1707/8 oд 24.12.2019 година, усвоена од Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата од-
ржана на 24.12.2019 година.   

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

                                                                       
Бр. 44-147/1   Претседател на Владата 

8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
191. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола 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 седни-
цата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,  ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ  ГМ ЛАЈТ МЕДИКАЛ ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ 

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ГМ ЛАЈТ МЕДИКАЛ ДОО увоз – извоз 
Скопје со број 19-22/2 од 14.1.2020 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-319/1   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
192. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика 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 Маке-
донија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 8 јануари 2020 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РЕЧИЦА, 

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на согласност за трајна пренамена на земјоделско 
во градежно земјиште за изработка на Локална урба-
нистичка планска документација за изградба на сто-
пански комплекс со основна класа на намена Г2 - лесна 
и незагадувачка индустрија КО Речица, Општина Ку-
маново („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 270/19). 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

                                                                       
Бр. 45-10419/1-19   Претседател на Владата 
8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

193. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 8 јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 
ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО КУМАНОВО, 

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со основна класа на 
намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Ку-
маново, Општина Куманово. 

  
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“. 

                                                                       
Бр. 45-10419/2-19   Претседател на Владата 
8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

194. 
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА  ПРАВО НА  ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА  
ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Прилеп се дава право 
на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија, на ГП бр. 2.3.01, 
кое претставува градежно неизградено земјиште кое ги 
опфаќа КП.бр. 12022/2 со површина од 4м2, дел од 
КП.бр.12195/2 со површина од 2711м2, дел од 
КП.бр.24054/1 со површина од 207м2 и дел од 
КП.бр.12023/1 со површина од 719м2 сите запишани во 
Имотен лист бр.32570 КО Прилеп и дел од 
КП.бр.12026/1 со површина од 1389м2 запишана во 
Имотен лист бр.32583 КО Прилеп со вкупна површина 
од 5030 м2, согласно Извод од план, Детален урбанис-
тички план за дел четврт 2, блок 2.3 – Точила, донесен 
со Одлука на Советот на Oпштина Прилеп бр.09-
3086/65 од 10.9.2019 година, издаден од Општина При-
леп под број  10-1737/2 од 10.10.2019 година, за изград-
ба на објект со намена-В2-Здравство и социјална заш-
тита. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-11017/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
195. 

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 Се-
верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 6 став 
(1) точка б) од Законот за ратификација на Рамковната 
Спогодба склучена меѓу Република Македонија и Ев-

ропската комисија за правилата за соработка во однос 
на финансиската помош на Европската комисија за Ре-
публика Македонија во рамките на спроведувањето на 
помошта според Инструментот за пред-пристапна по-
мош – ИПА („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 18/08), член 5 од Уредбата за утврдување на 
меѓусебните односи на органите и структурите за де-
централизирано управување со првите четири ИПА 
компоненти од Инструментот за Прет-пристапна по-
мош (ИПА) на Европската Унија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 132/08, 119/09 и 81/10), 
член 6 став 2 од Законот за ратификација на Рамковна-
та спогодба меѓу Република Македонија застапувана 
од страна на Владата на Република Македонија и Ев-
ропската комисија за пoстапките за спроведување на 
финансиската помош од Унијата за Република Македо-
нија во рамките на спроведувањето на помошта според 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/15) и член 4 став 1 од Уредбата за утврдување на 
меѓусебните односи на органите и структурите во рам-
ките на системот за индиректно управување со инстру-
ментот за претпристапна помош („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 54/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 
јануари 2020 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КО-

ОРДИНАТОР (НИПАК) ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ИПА И ИПА II ОД 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

 

1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за 
управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА 
II од Европската Унија за Република Северна Македо-
нија се назначува д-р Бујар Османи, заменик на претсе-
дателот на Владата на Република Северна Македонија, 
задолжен за европски прашања. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за назначување на На-

ционален ИПА Координатор (НИПАК) за управување 
со претпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европ-
ската Унија за Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 70/17). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-124/1   Претседател на Владата 
4 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
196. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Северна Македонија за 

2020 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 265/19), а во врска со член 16 став (7) 

од Законот за игри на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 

51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 
154/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 
2019 година, донесе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА 
СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТ-
СКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Со оваа програма Агенцијата за млади и спорт ќе 

партиципира во реализација на приоритетите кои про-
излегуваат од Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Северна Македонија за 2020 година. Средства-
та ќе се насочат за реализација на приоритетни програ-
ми со кои се остварува јавниот интерес на државата ут-
врден во член 22 став 2 од Законот за спортот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 
81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 
177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 98/19 и 244/19), при што определба е одржување и 
модернизација на националниот систем на натпревари, 
поддршка на националните спортски федерации и реа-
лизација на проекти на Агенцијата за млади и спорт.  

Средства од Буџетот на Република Северна Маке-
донија за 2020 година во износ од 50.000.000,00 де-
нари, во раздел 161.01 – Агенцијата за млади  и спорт 
се определува да се користат за:  

 
I – a   Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт  
Програма 2   
Потпрограма 20 – спорт  
Ставка 463 – Трансфер до невладини организации  
 

Реден 

број 

Опис Износ во 

денари 

 

1. 

Партиципација за финансирање на нацио-

налните спортски федерации заради обез-

бедување нивна функционалност, работа 

на органите и телата на федерациите и 

функционирање на националниот спорт-

ски систем  

 

10.000.000,00 

2.  Партиципација за финансирање на мла-

дински рангирани клубови учеснци во на-

ционалниот спортски систем организиран 

од  националните спортски федерации 

 

23.000.000,00 

3. Партиципација за финансирање на струч-

ната работа во младинските рангирани 

клубови, учесници во националниот 

спортски систем, организиран од нацио-

налните спортски федерации 

3.000.000,00 

4. Партиципација за финансирање на програ-

ми на  националните спортски федерации 

за борбата против допингот во спортот  

 

1.000.000,00 

5.  Партиципација за финансирање на Проек-

тот - млади спортски надежи, селекција, 

рана спортска специјализација и двојна 

кариера на млади спортисти  

 

6.000.000,00 

 

 

6.  Партиципација за финансирање на проек-

ти на националните спортски федерации 

за поддршка на жената во спортот  

 

2.500.000,00 

7.  Партиципација за финансирање на проек-

ти за поддршка на спортот на лица со 

пречки во развојот и посебни потреби 

 

1.500.000,00 

8. Партиципација во програмски активности 

на национални спортски федерации за 

поддршка и развој на спортот за сите и ус-

лови за спортување на спортските ветера-

ни и возрасните граѓани  

 

1.000.000,00 

9. Партиципација за поддршка на национал-

ните спортски федерации за набавка на  

опрема за екипи, репрезентации и пое-

динци за учество на европски и регионал-

ни првенства  

 

2.000.000,00 

Вкупно: 50.000.000,00 

1. Партиципација за финансирање на национални-

те спортски федерации заради обезбедување нивна 

функционалност, работа на органите и телата на фе-

дерациите и функционирање на националниот спорт-

ски систем. Средствата се наменети за партиципација 

за поддршка на функција на органите и телата на фе-

дерациите и основите на организација на национални-

от спортски систем во Република Северна Македо-

нија, за што се утврдени средства во износ од 

10.000.000,00 денари.  

2. Партиципација за финансирање на младинските 

рангирани клубови учесници во националниот спорт-

ски систем, организиран од националните спортски фе-

дерации. Средствата се наменети за обезбедување, од-

ржлив спортски систем на натпревари со кои се очеку-

ва квантитативен и квалитативен прогрес, како и кон-

тинуирани тренажни и натпреварувачки активности на 

младите од најрана возраст до сениорски категории во 

машка и женска конкуренција во Република Северна 

Македонија, за  што се утврдени средства во износ од  

23.000.000,00 денари. 

3. Партиципација за финансирање на стручната ра-

бота во младинските рангирани клубови, учесници во 

националниот спортски систем, организиран од нацио-

налните спортски федерации. Средствата се наменети  

за стручните лица активни во младинските рангирани 

клубови во националните спортски федерации за пар-

тиципација во финансирање на стручната работа при 

реализација на програмските активности, за што се ут-

врдени средства во износ од  3.000.000,00денари 

4. Партиципација за финансирање на програми на 

националните спортски федерации за борбата против 

допингот во спортот. Средствата се наменети за спро-

ведување допинг контроли и управување со резултати-

те од извршените допинг контроли, како и за исполну-

вање на обврските утврдени во меѓународните кон-

венции за борба против допингот во спортот за  што се 

утврдени средства во износ од  1.000.000,00 денари. 

5. Партиципација за финансирање на Проектот - 

млади спортски надежи, селекција, рана спортска спе-

цијализација и двојна кариера на млади спортисти, за  

што се утврдени средства во износ од 6.000.000,00 де-

нари. 

6. Партиципација за финансирање на проекти на на-

ционалните спортски федерации за поддршка на учес-

твото на жената во спортот, како во тренажниот про-

цес, рекреативните активности, така и во насока на неј-

зино зголемено учество како тренер, судија или како 

креатор на работата на органите и телата во клубовите, 

федерациите и националните асоцијации, за  што се ут-

врдени средства во износ од  2.500.000,00 денари. 

7. Партиципација за финансирање на проекти за 

поддршка на спортот на лица со пречки во развојот и 

посебни потреби, за  што се утврдени средства во из-

нос од   1.500.000,00 денари. 
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8. Партиципација во програмски активности на на-

ционални спортски федерации за поддршка и развој на 

спортот за сите и услови за спортување на спортските 

ветерани и возрасните граѓани, за  што се утврдени 

средства во износ од 1.000.000,00 денари.  

9. Партиципација за поддршка на националните 

спортски федерации за набавка на  опрема за екипи, 

репрезентации и поединци за учество на европски и ре-

гионални првенства, за што се утврдени средства во из-

нос од  2.000.000,00 денари. 

 

I – б   Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт 

Програма 2 

Потпрограма 20 – спорт 

Ставка 464 – Разни трансфери 

 

Реден 

број 

Опис Износ во 

денари 

1. 

Партиципација за финансирање програ-

ми за поддршка на талентирани млади 

спортисти и поддршка на програмските 

активности за рана спортска специјали-

зација 

 

10.500.000,00 

Вкупно: 10.500.000,00 

 
1. Партиципација за финансирање програми за под-

дршка на талентирани млади спортисти и поддршка на 

програмските активности за рана спортска специјали-

зација. Средствата се наменети за партиципација за 

поддршка и промоција на проекти на националните 

спортски федерации за унапредување на спортот кои 

ќе промовираат и реализираат активности за откри-

вање, рана спортска специјализација и грижа за млади 

талентирани спортисти во повеќе спортови. Во 2020 

година, приоритет имаат развојот на училишниот 

спорт, реализацијата на спортски кампови организира-

ни за талентирани млади спортисти од страна на наци-

оналните спортски федерации, за што се утврдени 

средства во износ од  10.500.000,00денари. 

II. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

Бр. 45-10037/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ  

197. 

Врз основа на член 27 од Законот за државјанството 

на Република  Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 67/92, 8/04, 98/08,  158/11 и 

55/16), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И ЗА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ  

ОДНОСНО ИЗДАВААТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на водење евиденција 

на државјаните на Република Македонија и за обрасци-

те што се применуваат односно издаваат („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.2/93, 80/05 и 

12/14), во насловот зборовите „Република Македонија“ 

се заменуваат со зборовите „Република Северна Маке-

донија“.  

 

Член 2 

Во член 6 во ставот 1 по зборовите „Образец број 

1“ се додаваат зборовите „ и Образец број 1-а“. 

Во ставот 2 зборовите „Образец број 1-а, 1-б и 1-в“ 

се заменуваат со зборовите „Образец број 1-б, 1-в, 1-г, 

1-д и1-ѓ“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 

„Образецот на Уверението за државјанство е отпе-

чатен на хартија со граматура 90 грама, која содржи во-

ден жиг кој е повеќестепен, односно позициониран ка-

ко  орнаменет „рајски птици“ и мелирани влакненца во 

три бои, од кои видливи (црвени и сини) и невидливи 

(жолти, црвени и сини) видливи под UV светло“. 

Ставот  5 станува  став 6. 

 

Член 3 

Членот 7 се менува и гласи: 

„Обрасците број 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3 и 4 се заменува-

ат со нови обрасци број 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3, и 4“. 

„Обрасците број 1-г, 1-д, 1-ѓ и 4-а се дадени во при-

лог и се составен дел на овој правилник“. 

 

Член 4 

Низ целиот текст на правилникот зборовите „Ре-

публика Македонија“ се заменуваат со зборовите „Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-1488/1 Министер 

3 јануари 2020 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

198. 

Врз основа на член 18 став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за нотаријатот („Службен весник на 

РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА 

 

1. На нотарот Нада Петреска Ангелеска од Крушево и престанува вршењето на нотарската служба по неј-

зино барање. 

2. Решението влегува во сила на ден 7.3.2020 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со решение бр. 09-2379/3 од 10.9.2013 година на министерот за правда Нада Петреска Ангелеска од Кру-

шево е именувана за нотар на подрачјето на Основниот суд во Крушево. 

Нотарот Нада Петреска Ангелеска од Крушево до Министерството за правда достави Барање за престанок 

на вршење на нотарската служба заведено под бр. 09-5426/1 од 19.12.2019 година, со кое бара да и престане 

вршењето на нотарската служба со 7.3.2020 година, поради заминување во старосна пензија. 

Според член 18 став (1) точка в) од Законот за нотаријатот, службата на нотарот престанува по негово ба-

рање, со истекот на рокот определен во барањето за престанок на службата. Според член 19 став (1) од Зако-

нот за нотаријатот, нотарот може во секое време да побара да му престане службата. Нотарот барањето го 

поднесува писмено до Министерството. Во барањето треба да биде определен рокот за престанок на вршење 

на службата. 

Нотарот во барањето како рок за престанок на вршење на службата го определи датумот 7.3.2020 година. 

Министерството за правда постапувајќи по поднесеното барање за престанување на вршење на службата 

на нотарот, имајќи ги во предвид одредбите од член 18 став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за но-

таријатот, одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на 

приемот на решението пред надлежниот суд. 

 

        Бр. 09-5426/2  

31 декември 2019 година Министер за правда, 

              Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
199. 

Врз основа на член 11, став (1), алинеја 4 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 

64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности на седницата одржана на 23.12.2019 година, донесе 

 

Г О Д И Ш Н А    П Р О Г Р А М А 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА 
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       Бр. 1415-17830/3 Управен одбор 
23 декември 2019 година Претседател, 
             Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ  

200. 
Комисијата на Агенцијата за пошти, постапувајќи 

врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за 
поштенските услуги („Службен весник на Република 
Македонија” бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 
146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018 и 27/2019),  на 
состанокот одржан на 20.11.2019 година  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА ПОЕНОТ 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
 НАДОМЕСТОК ЗА 2020 ГОДИНА 

  
I. Вредноста на поенот за 2020 година изнесува 

451,8498 денари. 
II. Вредноста на поенот од точката I. на оваа од-

лука, се применува при пресметување на годишниот 
надоместок за 2020 година. 

III. Оваа одлука е составен дел на Годишната прог-
рама за работа на Агенцијата за пошти за  2020 година.  

IV.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот 

одржан на 20.11.2019 година ја разгледуваше Годишна-
та програма за работа на Агенцијата за пошти за 2020 
година и  ја определи вредноста на поенот за 2020 го-
дина како во диспозитивот. 

При одлучувањето Комисијата ги зема предвид 
планираните активности и финансискиот план за на-
редната 2020 година како составен дел од Годишната 
програма за работа на Агенцијата, Извештајот со 
пресметани поени на пазарот на поштенските услуги со 
состојба 31.10.2019, како и 39 издадени заклучоци за 
поени, доставени до давателите на поштенски услуги 
до денот на одржување на состанокот на Комисијата. 

Согласно член 28 став 7 од Законот, при пресмету-
вањето на вредноста на поенот  Комисијата ги зема 
предвид ставките на трошоците од финансискиот план 
на Агенцијата за извршување на активностите и зада-
чите планирани во програмата за работа на Агенцијата. 
Комисијата ги разгледа проектираните трошоци и со-
одветно на нив и приходите од финансискиот план, па 
оцени дека структурата и висината на планските и 
стандардните трошоци во финансискиот план на 
Агенцијата за пошти за календарската 2020 година и 
тоа како фиксните така и варијабилните, директно про-
излегуваат од планираните активности.  

Констатира дека планираните регулаторни актив-
ности на Агенцијата за 2020 година, во значителен 
обем се однесуваат на активности и задачи поврзани со 
давателот на универзална услуга АД Пошта на Северна 
Македонија Скопје, соодветно на приоритетите при из-
вршување на надлежностите на Агенцијата, во поглед 
на обезбедување непречено функционирање на универ-
залната услуга и следење на работата на националниот 
оператор. Мал дел од трошоците се за активности на 
Агенцијата кои се однесуваат на лиценцираните дава-
тели на поштенски услуги во Република Северна Маке-
донија и заштитата на правата на корисниците.  

Финансискиот план за 2020 соодветно и пропорци-

онално ги проектира трошоците за така планираните 

активности кои се рефлектираат и на планираните при-
ходи. Па оттука износот на контото 750 – Сопствени 

приходи - приходи од годишен надоместок од давате-

лите на поштенските услуги во Финансискиот план за 
2020 година, изнесува 24.000.000,00 денари. 

Комисијата оцени дека трошоците се оправдани, па 

соодветно на тоа и планираниот приход од контото 750 

е доволна финансиска рамка за непречено извршување 
на конкретни активности на Агенцијата во 2020 го-

дина. Приходот планиран на овој начин е износот кој 

се дели со вкупниот број на поени на пазарот на пош-
тенските услуги во Република Северна Македонија, 

согласно член 12 став 2 од Правилникот за начинот на 

определување на бројот на поени и на вредноста на по-

енот за пресметување на годишниот надоместок 
(„Службен весник на Република Македонија” 

бр.167/2010, 31/2013 и 155/2017).  

Вториот елемент од кој зависи висината на вред-
носта на поенот во односната година, е вкупниот број 

на поени на пазарот на поштенските услуги во Репуб-

лика Северна Македонија, поради што Комисијата го 

разгледа и Извештајот со збирен број на поени на паза-
рот на поштенските услуги со состојба 31.10.2019, и 

констатира дека вкупниот број на поени на поштенски-

от пазар во Република Северна Македонија е правилно 
пресметан и утврден на 53.115 поен. Се констатира де-

ка вкупниот број на поени на поштенскиот пазар е збир 

на бројот на поени за обезбедување на универзална ус-

луга врз основа на Индивидуална дозвола и бројот на 
поени констатирани со заклучоци за секој од даватели-

те на поштенски услуги, со следната структура:  

-50.000 поени за АД Македонска пошта Скопје; 120 

поени за Карго Експрес Битола; 145 поени за ДХЛ Ек-

спрес Македонија Скопје; 115 поени за ИН ТИМЕ МК 

БПС Скопје; 115 поени за ПНЛ Транслог ДООЕЛ 

Скопје; 175 поени за РСЕ Оптима Вите Скопје; 30 пое-

ни за Јокам Пошта 2011 Дебарца; 60 поени за ДРД Ку-

рир Скопје; 120 поени за Деливеримен Скопјe; 120 пое-

ни за ДелЦО Скопје; 145 поени за Брза Пратка Скопје; 

30 поени за Мерџаноски ТП Тетово; 30 поени за Гло-

бал Мессаге Скопје; 30 поени за ДМ – Јосифовски ДО-

ОЕЛ Прилеп; 50 поени за Прологис сервис Скопје; 40 

поени за Екстра 03 Кавадарци; 60 поени за Балкан Де-

ливери Сервис Скопје; 120 поени за ТПЛ Тотал Логис-

тик Скопје; 60 поени за Бате Пере Експрес Скопје; 115 

поени за Деливери Сервис Интернешенел Скопје; 75 

поени за Пост Експрес Македонија; 60 поени за Ин 

Пошта Радески Скопје; 120 поени за Нова Пошта 

Скопје; 60 поени за Експрес пошта ДОО Струмица; 30 

поени за Брза пратка Пост-М Логистик Тетово; 120 по-

ени за Ваш Курир Плус Прилеп;  60 поени за АБЦ 

Пост ТП Гостивар; 120 поени за Премиум Деливери 

ДОО Скопје; 60 поени за Интернешенел Меил Дели-

вери-ИМД ДООЕЛ Скопје; 60 поени за Блек Партнер 

Деливери ДОО увоз-извоз Скопје; 70 поени за М-Дос-

тава ДООЕЛ Скопје; 40 поени за Цикло Пошта ДООЕЛ 

Скопје; 45 поени за Еко Пошта ДООЕЛ Скопје; 175 по-

ени за Еко Логистис Сервис ДООЕЛ Скопје; 30 поени 

за Анфиленд ДООЕЛ за подружница Брза пошта број 

еден Скопје; 90 поени за Сити Пошта ДООЕЛ Скопје; 



15 јануари 2020  Бр. 9 - Стр. 67 

 
 

60 поени за ВИП Пошта ДООЕЛ Скопје; 60 поени за 

Ин Тајм Пост ДООЕЛ Скопје; 40 поени за Мекс Пошта 

ДООЕЛ Скопје и 60 поени за Фалкон Логистик ДОО-

подружница Фалкон Логистик Курир (ФЛЦ) Скопје. 
Од се погоре наведено, Комисијата оцени дека 

вредноста на поенот е пресметана во согласност со на-
чинот пропишан во членот 28 од Законот и членот 12 
став 2 од Правилникот, поточно дека 451,8498 денари е 
количникот кој се добива кога 24.000.000,00 денари ќе 
се поделат со 53.115 поени, односно тоа е вредноста 
која се добива кога приходите од контото 750, ќе се по-
делат со вкупниот број на поени  на поштенскиот па-
зар. 

Вредноста на поенот утврдена во оваа висина, ќе се 
применува при пресметување на годишниот надомес-
ток за 2020 година.  

Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи 
како во диспозитивот, а  согласно член 28 став 7  од За-
конот за поштенските услуги.  

 
Бр. 02-298/9 Агенција за пошти 

20 ноември 2019 година Комисија 
Скопје Претседател, 

 Борче Груевски, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

201. 
Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 
241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и 
член 10, став 5 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), постапувајќи по Бара-
њето за продолжување на важноста на решението за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија на Друштвото за трговија и услу-
ги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје 
УП1 бр. 08-01/18 од 25 декември 2019 година, Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
30 декември 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-

ТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за ветерната електроцентрала „Ветро Парк Богосло-
вец“, УП1 бр. 08-01/18 („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.15/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 110/19), на Друштвото за 
трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт 
ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 10 декември 2029 
година. 

2. Ова Решение престанува да важи доколку Друш-
твото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-

импорт ДООЕЛ Скопје не почне со изградба на ветер-

ната електроцентрала „Ветро Парк Богословец“ во рок 
од 2 години од денот на правосилноста на Одобрението 

за градење бр.27 Уп.–196/2019 Е од 19 ноември 2019 

година, со правосилност од 10 декември 2019 година. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-01/18  

30 декември 2019 година       Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

__________ 
202. 

Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.96/19), и член 10, став (6) и став (8) од 

Правилникот за повластени производители коишто ко-
ристат повластена тарифа („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.116/19), постапувајќи по 

Барањето за продолжување на важноста на решението 

за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на Друштвото за производство на електрич-

на енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје УП1 бр.08 - 

51/19 од 19 септември 2019 година, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија на седницата одржана на 13 јануари 

2020 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител УП1 бр.08 - 

51/19 („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.147/19), на Друштвото за производство на 
електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, се 

продолжува до 26 октомври 2020 година. 
2. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија го доставува 
ова решение до барателот, Министерството за животна 

средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, Операторот на 

пазарот на електрична енергија и Операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 08-51/19  

13 јануари 2020 година       Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 
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