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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3118.
Врз основа на член 45 став (2) алинеја 2 од Законот
за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
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Член 6
Средствата определени како наменски дотации се
користат за финансирање на пренесените надлежности
во основното образование.
Член 7
Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат
по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука,
квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Член 1
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за
2021 година.

Прв заменик на Претседателот
Бр. 44-6984/1
на Владата на Република
6 октомври 2020 година
Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3119.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

Член 2
Согласно буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се
врши финансирање на пренесените надлежности во
основното образование.
Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се
пренесени основачките права на основните училишта
согласно Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и
229/20).
Член 4
Критериуми за распределба на наменските дотации
во основно образование се: основна сума за општина,
број на ученици во основно образование во општината,
густина на населеност на општината.
Во распределбата ќе се користи и механизам на
прагови (долен и горен праг).
Член 5
Распределба на средствата од наменската дотација
за основно образование е според формулата:
НДОо = О + ПУо х С
ПУо = Уо + (Уо х Кг)
НДОо - Наменска дотација за основно образование за општина
О
- Основна сума по општина
Уо
- Вкупен број на ученици во општина
ПУо - Пондерирани ученици во општината
С
- Стандард (износ) по ученик
Кг
- коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:
до 20 жители на км2
- ( 1.4)
од 20 до 35 жители на км2 - (0.8)
од 35 до 70 жители на км2 - (0.6)

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И
ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот
Скопје за 2021 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се
врши финансирање на пренесените надлежности во
средното образование.
Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се
распределуваат на општините и Градот Скопје на кои
им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17, 64/18 и 229/20) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
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47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19) за финансирање со
блок дотации.
Член 4
Критериуми за распределба на блок дотациите за
средното образование по општини и Градот Скопје се:
основна сума по општина и Градот Скопје, број на ученици во средно образование во општината и Градот
Скопје, број на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје и број на ученици со посебни
потреби во средно образование во општината и Градот
Скопје.
Член 5
Распределба на средствата од блок дотацијата за
средно образование е според формулата:
БДСо = О + ПУо х С
ПУо = Уо + Ус х Кс +Упп х Кпп
БДСо - Блок дотација за средно образование за
Општина/Град Скопје
О - Основна сума по Општина/Град Скопје
ПУо - Пондерирани ученици во Општина/Град
Скопје
С - Стандард (износ) по ученик
Уо - Вкупно ученици во средно образование во Општина/Град Скопје
Ус - Број на ученици во стручно образование во
Општина/Град Скопје
Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование
(0.2)
Упп - Број на ученици со посебни потреби во средно образование во Општина/Град Скопје
Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни
потреби во средно образование (1).
Член 6
Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во
средното образование.
Член 7
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по
општините и Градот Скопје од Буџетот на Република
Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со
Министерството за финансии.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.
Бр. 44-6988/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3120.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.244/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК
ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО СОСТАВ НА ЈАВНИ ДЕТСКИ
ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки
и центри за ран детски развој во состав на јавни детски
градинки по општини за 2021 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година во Раздел 15001- Министерство за
труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма
А2 - Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни
установи за деца -детски градинки.
Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според
следните критериуми:
- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка и
центри за ран детски развој во состав на јавни детски
градинки;
- број на деца во општинска јавна установа за деца
– детска градинка и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки;
- број на вработени во општинска јавна установа за
деца - детска градинка.
Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според
следната формула:
БД заштита на децата = ОСг + ОСц
OСг = Тг х Бр.г
ОСц = Тц х Бр.ц
- БД заштита на деца – претставува блок дотација за
дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина;
- OСг – претставува основна сума по дете годишно
за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки,
по општина;
- OСц – претставува основна сума по дете годишно
за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца –центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина;
- Тг – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;
- Тц – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - центри за ран детски развој
во состав на јавни детски градинки;
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- Бр.г – број на деца во општински јавни установи
за деца - детски градинки и центри за ран детски развој
во состав на јавни детски градинки според просечен капацитет на деца од проектираниот капацитет на деца и
фактичкиот број на деца на општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;
- Бр.ц – број на деца во општински јавни установи
за деца - центри за ран детски развој во состав на јавни
детски градинки според проектираниот број на деца, по
општини.
Член 5
Блок дотација за дејноста згрижување и воспитание
на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав
на јавни детски градинки, по општина, не може да биде
помала од 350.000,00 денари месечно, по општина.
Блок дотација за дејноста згрижување и воспитание
на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав
на јавни детски градинки, по општина не може да биде
помала од потребните средства за исплата на плата и
надоместоци од плата за вработените во општинските
јавни установи за деца – детски градинки и центри за
ран детски развој во состав на јавни детски градинки
заклучно со состојбата на вработени од претходната
фискална година.
Член 6
Средствата за блок дотации за општинските јавни
установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во градот Скопје
каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за
труд и социјална политика, месечно или во динамика
договорена со Министерството за финансии.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.
Бр. 44-9193/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3121.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.244/19) Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2021
ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година за јавните установи за социјална заштита домови за стари лица, по општини кои ги исполниле
условите за пристап до блок дотациите за финансирање
на пренесените надлежности.

Член 2
Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година во Раздел 15001 – Министерство за
труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари
лица.
Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според
следните критериуми:
- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде
што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- бројот на сместени лица (корисници на социјална
услуга) во општински јавни установи за стари лица.
- број на вработени во општински јавни установи за
стари лица.
Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според
следната формула:
BD i социјална заштита = OS i х Коефициент i
OS i = Т х Br i
BD i социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни
установи за стари лица, по општина;
OS i – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските
јавни установи за стари лица, по општина;
Т – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни
установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на
услугата.
Br i – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица,
по општина;
Коефициент i – преставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.
Член 5
Средствата за блок дотации за јавните установи за
социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Северна Македонија
преку Министерството за труд и социјална политика,
месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.
Бр. 44-9255/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

9 октомври 2020

3122.
Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14,
160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и
7/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ” ОПШТИНА КРАТОВО И ОПШТИНА ПРОБИШТИП
НА РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ
СИЛЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - КРАТОВО
1. На Рударско индустрискиот комбинат Силекс
Акционерско друштво – Кратово му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на
локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина Кратово и
Општина Пробиштип.
2. Површината на истражниот простор од точка 1
на оваа одлука изнесува П = 23.865633 km2 и е определена со координатни точки кои меѓусебно се поврзани
со прави линии, кои се дадени во табелата:
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6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените
детални геолошки истражувања на минералните суровине е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-1354/1-18
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3123.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), а во
врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 32/20), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДЕН КОМПЛЕКС) КО САРАЈ, ОПШТИНА САРАЈ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија (производен комплекс) КО Сарај, Општина
Сарај.

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.
4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералните суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1478/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 243
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3124.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ-ВОНГРАДЕЖЕН,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместување
КО Сопиште-вонградежен, општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-1839/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3125.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ЗА
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ЕЛЕНИЦА СТРУМИЦА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РАБОРЦИ“, ОПШТИНА
СТРУМИЦА
1. На Акционерско друштво индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
глина на локалитетот „с.Раборци“, Општина Струмица,
со површина на простор на концесија за експлоатација

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.258875 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-4146/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3126.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕРМЕР
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ
И ТРГОВИЈА КРИН - ПРОИЗВОДСТВО ДОО
УВОЗ - ИЗВОЗ С.БЕРОВЦИ, ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.БЕЛОВОДИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. На Друштвото за производство, услуги и трговија
Крин - Производство ДОО увоз - извоз с.Беровци, Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на локалитетот „с.Беловодица“, Општина Прилеп, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата и тоа:

9 октомври 2020
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изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (фабрика за изработка на алуминиумски,
пвц прозори и врати) КО Тетово вон град, Општина Тетово.

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=
0.305038 км2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5283/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3127.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), а во
врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 32/20), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАБРИКА ЗА ИЗРАБОТКА НА АЛУМИНИУМСКИ,
ПВЦ ПРОЗОРИ И ВРАТИ) КО ТЕТОВО ВОН ГРАД,
ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7047/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3128.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО ГЛУВО
БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски
единици КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7066/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3129.
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и
261/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВЕПРЧАНИ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер се доделува во функција на експлоатација
на минералната суровина – мермер на локалитетот „с.
Вепрчани“, општина Прилеп.
Со оглед на фактот дека правото за експлоатација
на минерална суровина се стекнува со доделување на
концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с. Вепрчани“, општина Прилеп е создавање
на услови за рамномерно искористување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“,
општина Прилеп.
Концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - мермер ќе биде
спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за експлоатација, Владата на Република
Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7595/1 -19
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3130.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар - амбулантно возило за итна медицинска помош, и тоа:
Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000264556728,
Број на мотор: M9T F7 C030219,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА/01,
Регистарска ознака: SK 7104 BA
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом Куманово.
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Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8237/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3131.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8239/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3132.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8239/2
6 октомври 2020 година
Скопје
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за образование и наука.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

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

3133.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ,,ЗДРАВСТВЕН ДОМ
НА СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари–пет амбулантни возила за итна медицинска помош, и тоа:
1. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000964556726,
Број на мотор: M9T F7 C030766,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7102 BA
2. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000164556722,
Број на мотор: M9T F7 C030936,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7103 BA
3. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000764556725,
Број на мотор: M9T F7 C030546,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7105 BA
4. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000064556727,
Број на мотор: M9T F7 C030731,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7106 BA
5. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000564556724,
Број на мотор: M9T F7 C030936,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7107 BA
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа ,,Здравствен дом на Скопје” - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа ,,Здравствен
дом на Скопје” - Скопје, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-8241/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3134.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
РАМНИШТЕ“ С.ОРАОВ ДОЛ, ОПШТИНА ЧАШКА
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот
„Рамниште“ с.Ораов Дол, Општина Чашка, бр. 245619/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува
од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц
на Друштвото за производство, трговија и угостителски дејности ПЕЛА ЗЦ 2010 Охрид на локалитетот
„Рамниште“ с.Ораов Дол, Општина Чашка бр. 417511/1 од 9.10.2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр.127/12).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8281/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3135.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А3, ШТИП - КОЧАНИ, ДЕЛНИЦА ШТИП – КРУПИШТЕ И ПРОЕКТ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
РЕГИОНАЛЕН ПАТ P 1205, ДЕЛНИЦА ПРОБИШТИП – КРУПИШТЕ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА БАЗАЛТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“,
ОПШТИНА КАРБИНЦИ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за
потребите за изградба на експресен пат А3, Штип - Кочани, Делница Штип – Крупиште и проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат P 1205,
Делница Пробиштип – Крупиште на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина
Карбинци, доделена со Договор за концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3,
Штип - Кочани, Делница Штип – Крупиште и проект
за рехабилитација и реконструкција на регионален пат
P 1205, Делница Пробиштип – Крупиште на минерална
суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Карбинци бр.24-6362/1 од 16.12.2019 година на
Јавното претпријатие за државни патишта престанува
да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8283/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3136.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЧИФЛИЧКО ПОЛЕ“, ОПШТИНА ВИНИЦА
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
песок и чакал на локалитетот „Чифличко Поле“, Општина Виница, доделена со Договор за концесија за експлоатација песок и чакал на локалитетот „Чифличко
Поле“, Општина Виница бр.24-4204/1 од 23.06.2015 година на Друштвото за вработување на инвалидни лица
заштитно друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ВИН – ИМ ДООЕЛ Виница престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е
доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8284/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3137.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - СЕКУНДАРНИ КВАРЦИТИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРН ВРВ“ ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП И КРАТОВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
секундарни кварцити на локалитетот „Црн Врв“ во атарот на општина Пробиштип и Кратово, доделена со Договор за концесија за експлоатација секундарни кварцити на локалитетот „Црн Врв“ во атарот на општина
Пробиштип и Кратово бр.24-5593/1 од 13.11.2014 година на Рударски индустриски комбинат - СИЛЕКС Акционерско друштво - Кратово престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8285/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3138.
Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛИЧКИ РИД” С.ПЛЕТВАР ОПШТИНА
ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Белички Рид” с.Плетвар, општина Прилеп, бр.241771/19 од 7 јуни 2012 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Друштвото за рударство, производство и трговија ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР
ДООЕЛ Плетвар - Прилеп, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата
за експлоатација.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер
на Друштвото за рударство, производство и трговија
ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР ДООЕЛ Плетвар - Прилеп на
локалитетот „Белички Рид” с.Плетвар, општина Прилеп бр.41-4104/1 од 29 мај 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр.69/12).
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3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Работна зафатнина на мотор: 1493 cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА / 01
Регистарска ознака: SK 1704 AS

Бр. 44-8286/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје.

3139.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната установа од областа на здравството
за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и
Ургентен центар - Скопје, со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
1. Вид: Товарно моторно возило,
Mарка: ДФМ,
Тип: S K05 EQ5021XXYF,
Број на шасија: LGHT1217XA9986635,
Број на мотор: EQ465I2-3010183513,
Година на производство: 2009,
Сила на мотор: 35 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1012 cm3,
Боја на каросерија: 01 БЕЛА
Регистарска ознака: SK 5608 AC
2. Вид: Товарно моторно возило,
Mарка: ДФМ,
Тип: S K05 EQ5021XXYF,
Број на шасија: LGHT1217399257081,
Број на мотор: EQ465I2-3009094274,
Година на производство: 2009,
Сила на мотор: 35 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1012 cm3,
Боја на каросерија: 01 БЕЛА
Регистарска ознака: SK 5609 AC
3. Вид: Товарно моторно возило,
Mарка: ДФСК,
Тип: C35,
Број на шасија: LVZMN25BXJA041857,
Број на мотор: DK 15-06 18133500,
Година на производство: 2018,
Сила на мотор: 74 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1493 cm3,
Боја на каросерија: БЕЛА / 01
Регистарска ознака: SK 1705 AS
4. Вид: Товарно моторно возило,
Mарка: ДФСК,
Тип: C35,
Број на шасија: LVZMN25B1JA041858,
Број на мотор: DK 15-06 18133488,
Година на производство: 2018,
Сила на мотор: 74 kW,

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-8320/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3140.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ
ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:
Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: ПЕЖО,
Тип: Партнер 1.9 D,
Број на шасија: VF35FWJZE60264801,
Број на мотор: 10DXCD 6007581,
Година на производство: 2000,
Сила на мотор: 51 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1868 cm3,
Боја на каросерија: МЕТ. ЦРВЕНА / 75
Регистарска ознака: SK 709 KC
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Институт за
белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје, со кој
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.

9 октомври 2020
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА
,,НИКУЛЕЦ КРЕАТИВА“ - СКОПЈЕ

Бр. 44-8321/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
приватна установа за деца – детска градинка ,,Никулец
Креатива“ - Скопје, со седиште на ул.,,Борка Талески“
бр. 26/8-33, Општина Центар.

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

3141.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
„ЛИПКОВО“ - ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движнaта ствар, и тоа:
Вид: Патничко возило,
Марка: Рено,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Сила на моторот: 100 КW,
Број на шасија: VF1MA000X64556721,
Број на мотор: M9T F7 C027928,
Работна зафатнина на моторот: 2 299 cm³,
Година на производство: 2020,
Боја на каросеријата: Бела/01,
Регистарска ознака: SK 7108 BA.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом „Липково“ - Липково.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом „Липково“ - Липково, со кој се уредуваат правата
и обврските за движнaта ствар, од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8323/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3142.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на поднесеното барање од основачот Здружение
на граѓани за едукација и креативност на деца и млади
НИКУЛЕЦ КРЕАТИВА – Скопје, со единствен даночен број 4057012515878 и седиште на ул.,,Борка Талески“ бр. 40-1/1, Општина Центар, претставувано од
претседателот на здружението Јасмина Георгиева –
Алаѓозовска од Скопје.
Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како
дејност ќе се организира за згрижување, престој, исхрана, нега, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за
поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот,
физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето
на возраст од три до шест години живот, односно до
вклучување во основното образование, согласно Законот за заштита на децата.
Член 4
Потребните соодветни, стручни и други работници
кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и
нормативи за вршење на дејноста.
Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул.,,Борка Талески“ бр. 26/8-33, Општина Центар, со површина
од 98 м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е 20 деца, организирани во една
згрижувачко - воспитна група, согласно Законот за
заштита на децата.
Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).
Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно
Законот за заштита на децата.
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Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на
Република Северна Македонија.
Член 11
Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8414/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3143.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3144.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на
трајно користење без надомест на Министерството за труд
и социјална политика - Државен инспекторат за труд.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за труд, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

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

3145.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

9 октомври 2020

Бр. 243 - Стр. 17

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива
Паланка.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/3
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3146.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Куманово, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/4
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3147.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Виница.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани.

Бр. 44-8416/6
6 октомври 2020 година
Скопје

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

3149.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/5
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3148.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ВО ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Делчево, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/7
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3150.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

3151.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/8
6 октомври 2020 година
Скопје

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

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/9
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3152.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/10
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3153.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/11
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3154.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Гостивар, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/12
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3155.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

Бр. 44-8416/13
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3156.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод.
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Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/14
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3157.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ВО КИЧЕВО

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/15
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3158.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВО ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Кичево.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/16
6 октомври 2020 година
Скопје

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

9 октомври 2020
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3159.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВО КАВАДАРЦИ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВО РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Кавадарци, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/17
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3160.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Радовиш, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/18
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3161.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВО НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Неготино, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/19
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3162.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Кратово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/20
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3163.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
следните движни ствари:

9 октомври 2020
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Извештајот за редовниот годишен попис за 2019 година на средствата и обврските на Царинската управа бр.
02-077112/19-0050 од 7.2.2020 година, донесена од директорот на Царинската управа.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8422/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Валандово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8416/21
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3164.
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 6 октомври 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 Министерството за финансии – Царинската управа 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 – канцелариска опрема и друг
ситен инвентар, кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на

3165.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и
261/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛА
ВОДА И ЧАРШИЈА“ ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот „Бела Вода и Чаршија“ Општина
Ѓорче Петров.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.

Стр. 26 - Бр. 243

9 октомври 2020

Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2
на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.

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 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност
или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
на движни ствари – опрема, кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука бр.02115/4 од 8.2.2019 година, Одлука за расходување на
движни средства по Предлог за расход на движни средства од пописна комисија за извршениот попис на основни средства со состојба на 31.12.2018 година бр.05696/1 од 31.12.2018 година бр.02-115/5 од 8.2.2019 година, Одлука за расходување на движни средства по
Предлог за расход на движни средства од пописна комисија за извршениот попис на основни средства со
состојба на 31.12.2019 година бр.05-611/1 од 31.12.2019
година и Одлука бр.02-90/5 од 26.2.2020 година.

Бр. 44-8611/1
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

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

Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

3166.
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 6 октомври 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 НЕДЦАНН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
ОХРИД
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 НЕДЦАНН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид со број 19-251/6 од 21.9.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8613/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3167.
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 6 октомври 2020 година, донесе

Бр. 44-8653/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3168.
Врз основа на член 100 став (6) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОМЕНА/ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ЗДРАВСТВЕН
ДОМ НА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
промена/дополнување на дејност на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје број
02-2773/33 од 31.07.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа „Здравствен
дом на Скопје“ - Скопје на седницата одржана на
31.7.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8700/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

9 октомври 2020

Бр. 243 - Стр. 27

3169.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Стр. 28 - Бр. 243

9 октомври 2020

9 октомври 2020

Бр. 243 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 243

9 октомври 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавна здравствена
установа Универзитетска клиника за пулмологија и
алергологија - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8791/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3170.
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.64/05,
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и
167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на
Владата на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03,
47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07,
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08,
86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10,
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14,
62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.228/19, 72/20 и
215/20), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА
Член 1
За стратешки приоритети во 2021 година се утврдуваат:
- Обезбедување забрзан и одржлив економски раст,
повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните;
- справување со светската пандемија предизвикана
од Коронавирусот COVID 19;
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија;
- владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност;
- квалитетно образование достапно за сите согласно
побарувачката на пазарот на трудот;
- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти;
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен
договор и градење на граѓанска држава со етничка и
социјална кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и
- заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатските промени.
Приоритетите од став 1 на овој член, имаат еднакво
значење.

Член 2
За остварување на стратешките приоритети од член
1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приоритетни цели:
- задржување на финансиската и макроекономска
стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста;
- фискална одржливост и поддршка на економијата
со инвестиции во инфраструктурни проекти;
- предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем,
намалување на сивата економија, поттикнување на
приватната иницијатива и инвестиции;
- реформи во јавните финансии, подобрување на
фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна
Македонија, подобрување на наплатата на приходите,
зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и
надворешна контрола и транспарентно известување;
- етапно воведување во неколку пилот институции
буџетско финансирање по принципот на исполнување
на развојни индикатори (СМАРТ Клучни перформансни индикатори);
- ефективна и ефикасна заштита на финансиските
интереси на Европска Унија и националните финансиски интереси, подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите
при имплементацијата на ЕУ фондовите;
- ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и
зајакнување на воспоставениот систем за финансиско
управување и контрола на средствата од ИПА во насока на прилагодување на системот за управување со
структурните фондови;
- одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација на европските фондови;
- креирање на сеопфатен национален развоен план за
долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите
на инклузивност, кохерентност и транспарентност;
- воведување на секторски пристап и паметна специјализација и насочување на инвестициите во клучни
економски сектори со потенцијал за раст;
- зголемување на обемот на инвестиции преку директна поддршка на инвестициони активности на компании, унапредување и олеснување на инвестициската
клима и интернационализацијата на бизнисите;
- поддршка и развој на одржливи и конкурентни
микро, мали и средни компании, унапредување на занаетчиството, целосно искористување на претприемничкиот дух и знаење на домашните човечки ресурси;
- обезбедување сигурност во снабдување со енергија, раст на инвестициите во енергетскиот сектор, интегрирање на пазарите на енергија, воведување паметни мрежи и заштита на ранливите потрошувачи на
енергија од енергетска сиромаштија;
- реконструкција и обезбедување на енергетска
ефикасност на јавните згради;
- изградба на нови патни делници, рехабилитација
на дел од постојните и обезбедување транспортни услуги со висок квалитет и безбедност;
- реконструкција и изградба на нови локални патишта
во соработка со единиците на локалната самоуправа;
- подобрување на квалитетот и зголемување на инвестициите во железничката инфраструктура, изградба
на брани и водоснабдување;
- унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност;
- развој на туризмот и угостителството, субвенционирање на алтернативен и културен туризам и градење
на препознатлив туристички имиџ согласно светските
стандарди;
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- унапредување на заштитата на потрошувачите и
обезбедување поголем квалитет на добрата и услугите
на македонскиот пазар;
- одбранбена и безбедносна политика во функција
на развојот, уставниот поредок, независноста, суверенитетот, територијалниот интегритетет и безбедноста
на граѓаните;
- унапредување на националните одбранбени капацитети согласно Стратегискиот одбранбен преглед и
Долгорочниот план за развој на одбранбени способности 2019-2027;
- обезбедување на функционална интероперабилност по НАТО стандарди, подготовка за идните НАТО
цели на способности и ефикасна реализација на одговорностите кои произлегуваат од учеството во колективната одбрана, кризниот менаџментот и кооперативната безбедност;
- зајакнување на одбранбената дипломатија и ефективно учество во командната и воените структури на
НАТО и останатите организации;
- зајакнување на позицијата на Република Северна
Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и мултилатералните односи со
членките на НАТО и Европската Унија и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор;
- јакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно финансиски одржлив здравствен систем;
- достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на здравствениот статус на населението;
- инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечките ресурси, опрема, понапредни методи и терапии;
- опремување на сите одделенија за интензивна нега
со модерна опрема, кревети, респиратори, рентген машини и сите останати потребни апарати за обезбедување врвна здравствена заштита;
- квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно
исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија;
- воспоставување мотивирана, ефикасна и професионална преговарачка структура за пристапните преговори;
- квалитетна подготовка на националната верзија на
правото на Европската Унија);
- обезбедување широк консензус и консултации со
политичките партии и граѓанскиот сектор околу суштинските реформи врзани за пристапувањето во Европската Унија и доближување на преговарачкиот процес
до граѓаните преку промовирање на европските вредности;
- успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на европските фондови достапни на земјата;
- зајакнување на капацитетот на ИПА структурите
во извршување на доделените задачи за спроведување
на буџетот на Европската Унија во насока на трансфер
кон структурите потребни за користење на Структурните и Кохезивните фондови по пристапување;
- развивање на систем на правда кој ефикасно ги
штити слободите, правата и заедничкиот систем на
вредности;
- ефикасно и ефективно „прочистување на правoсудството“;
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- изградба на способна држава со силни институции
кои гарантираат ред и владеење на законите;
- унапредување на околината во која функционира
и се развива граѓанското општество кое придонесува
во зајакнување на демократското управување и воспоставување на структурен дијалог со граѓанското општество;
- создавање ефикасен систем на проверка на потеклото на парите и капиталот кај секој поранешен и актуелен функционер, со преземање на најдобрите ЕУ
практики;
- одлучна и неселективна борба со организираниот
криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции;
- модернизација на Министерството за внатрешни
работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и
недискриминирачко спроведување на законите;
- зголемување на нивото на јавната безбедност,
вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;
- активно учество во меѓународната борба против
современите безбедносни закани и предизвици кон интересите на Република Северна Македонија, вклучувајќи го тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот
на странските борци;
- спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил;
- развивање квалитетно образование достапно за
сите кое ќе создава кадар способен за логично и критично размислување базирано на анализи и факти;
- образование во функција на личности кои ќе ги
почитуваат и негуваат граѓанските права, толеранцијата, различностите, воспитување во духот на мултикултурализмот и оспособување за потребите на пазарот
на трудот;
- изградба, реконструкција, санација и обезбедување на енергетска ефикасност на студентските домови и
подобрување на студентскиот живот и стандард на
младите;
- креирање систем во кој ќе напредува спортот и
спортските резултати, јакнење на квалитетот на живот,
социјалната интеракција, вистински развој на личноста
и здрав начин на живот на што е можно поголем број
граѓани;
- ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики стручна, професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите;
- дигитална трансформација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите развивање механизми
за воспоставување на модерни технологии 5G технологии и развој на NGA инфраструктура;
- соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност;
- креирање на систем на одржливо и конкурентно
земјоделско производство, подготвено и прилагодено
кон глобалните климатски промени и заедничката земјоделска политика со Европска Унија;
- промовирање на вработувањето, социјалната вклученост и развојот на руралните средини со поттикнување на младите земјоделци и олеснување на земјоделските и неземјоделските бизниси;
- воспоставување на интегриран и функционален
систем за подобро знаење и поддршка на иновациите
во земјоделството со фокус на истражувањето, трансферот на напредна технологија и дигитализација;
- зголемување на шумскиот фонд во Република Северна Македонија и поквалитетно чување на шумите;
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- обезбедување доволни количини квалитетна и безбедна храна за потребите на домашните потрошувачи и
создавање производи со додадена вредност и пласман
на странските пазари;
- обезбедување на висок степен на здравствена
заштита и благосостојба на животните;
- подобрување на реализацијата на средствата од
претпристапната помош на Европската Унија за рурален развој;
- унапредување на правата на работниците и безбедноста на работните места, во согласност со меѓународните стандарди;
- унапредување на законодавството во развојот на
родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство;
- проширување на мрежата на предшколски установи за згрижување и воспитание на деца;
- грижа за сите врз основа на социјални вложувања
како начин на подршка на граѓаните;
- промовирање политики базирани на аргументи и
емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните семејства;
- унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;
- унапредување на системот на социјална сигурност
и воспоставување на децентрализирани механизми на
социјални услуги;
- подобрување на квалитетот на животот на старите
лица и обезбедување достоинствена старост;
- унапредување на системот на локалната самоуправа, децентрализација на власта и зајакнување на капацитетите на општините;
- намалување на разликите во развојот меѓу и во
планските региони и зголемување на нивната конкурентна способност;
- развивање на европската идеја за културното наследство како заеднички ресурс, подигање на свеста за
нашата заедничка историја која ги обединува граѓаните
и ги легитимира пред европското семејство на држави,
активно придонесувајќи во целокупниот европски
идентитет;
- зајакнување на системот за заштита на македонскиот јазик и поддршка на литературното творештво;
- инвестиции во културната инфраструктура, рамномерен културен развој, децентрализација и деметрополизација на културата;
- создавање вредности на толеранција, правичност,
еднакви можности, признавање на различностите, во
мултикултурализмот и интеркултурната комуникација;
- промовирање на политики за меѓусебно почитување и презентирање на различностите од етничка и културна припадност како предност на општеството;
- формирање Национални совети на заедниците кои
се помали од 20% од вкупното население на државата,
вклучување на сите заедници во процесот на креирање
на овие политики и обезбедување поголема репрезентативност;
- унапредување на политиките и правната рамка за
животна средина и климатска акција, заштита на природата и природните ресурси од загадување, намалување на климатските промени, вложување во зелена екононија и креирање на зелени работни места;
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- подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина, управување на водите, отпадот и заштитата на воздухот од загадување;
- планирање и одржливо користење на просторот и
природните богатства, зголемување на учеството на
обновливите извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност и заштита на животната средина;
- спроведување политики на хумано планирање и
уредување на просторот и
- превенција-намалување на ризикот од природни
непогоди и други несреќи и катастрофи.
Член 3
Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа одлука, ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2021-2023
година.
Член 4
Во рамките на буџетскиот процес за 2021 година
министерствата и другите органи на државната управа
ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели од членовите 1
и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање
ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2021 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 44-9041/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3171.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА „ЅУНИЦА“ - ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
приватна установа за деца - детска градинка „Ѕуница“
во Гевгелија, со седиште на ул. ,,Даме Груев” бр. 4-2.
Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на поднесеното барање од основачот Друштво
за трговија и услуги РЕДИМАЛ ДООЕЛ Гевгелија со
Единствен даночен број 4006017513233 и седиште на
ул.„Даме Груев“ бр. 4-2.
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Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега,
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни,
културно-забавни активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст
од нула до шест години живот, односно до поаѓање во
основно училиште, согласно Законот за заштита на децата.
Член 4
Потребните соодветни, стручни и други работници
кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и
нормативи за вршење на дејноста.
Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. ,,Даме Груев” бр. 4-2 во Гевгелија со површина од 209,60
м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е 28 деца организирани во две згрижувачко - воспитни групи, една група за деца на возраст од 0 до 2 години (осум деца) и една група за деца
на возраст од 2 до 6 години (20 деца) во смена, или
вкупно 56 деца распределени во две смени, согласно
Законот за заштита на децата.
Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).
Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно
Законот за заштита на децата.
Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на
Република Северна Македонија.
Член 11
Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.
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Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9156/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3172.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НЕТО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2020 ГОДИНА
1. Во Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето - задолжување преку издавање на државни
хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во
2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.270/19) во точката 2 зборовите
„12.300.000.000,00 (дванаесет милијарди триста милиони)
денари“
се
заменуваат
со
зборовите
„15.375.000.000,00 (петнаесет милијарди триста седумдесет и пет милиони) денари“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-9295/1
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3173.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост со непосредна спогодба со Друштвото за
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производство, земјоделство, трговија и услуги “Џемал
и Беџет“ ДОО ул.1 с.Доленци, Битола за земјоделско
земјиште со вкупна површина од 3ха 60ар 54м2 кое се
наоѓа на КП бр.249, место викано Мирча, катастарска
култура нива, катастарска класа 4, со површина од
7754м2 запишана во Имотен лист бр.372 за КО Кажани;
КП бр.257, место викано Мирча, катастарска култура
овоштарник, катастарска класа 4, со површина од
6999м2 запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани;
КП бр.264, место викано Мирча, катастарска култура
овоштарник, катастарска класа 4, со површина од
5876м2 запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани;
КП бр.267, место викано Мирча, катастарска култура
овоштарник, катастарска класа 4, со површина од
7259м2 запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани
и КП бр.268, место викано Мирча, катастарска култура
овоштарник, катастарска класа 4, со површина од
8166м2 запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9296/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3174.
Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДВОРИШТЕ“ ОПШТИНА БЕРОВО НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ДВБ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ДВБ ДООЕЛ Скопје му се
доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар и злато на
локалитетот „Двориште” општина Берово.

2. Површината на истражниот простор од точка 1
на оваа одлука изнесува П = 24.527200 km2 и е определена со координатни точки кои меѓусебно се поврзани
со прави линии, кои се дадени во табелата:

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.
4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – бакар и злато на локалитетот
„Двориште” општина Берово.
6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените
детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10351/1-19
6 октомври 2020 година
Скопје

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

9 октомври 2020

Бр. 243 - Стр. 35

3175.
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 265/19), a во врска со член 49 став 1 од
Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11,
80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 277/19), табелата „Преглед на распределба на средства за научно-истражувачка дејност за 2020
година“, се менува и гласи:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-7380/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

9 октомври 2020

3176.
Врз основа на член 36 став (5) 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 6 октомври 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ
И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и
средните претпријатија во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20) во
член 1, зборовите: „20.800.000,00 (дваесет милиона и
осумстотини илјади)“ се заменуваат со зборовите:
„17.870.500,00 (седумнаесет милиона осумстотини и
седумдесет илјади и петстотини)“.
Член 2
Во член 2, точка 1, бројот: „1339” се заменува со
бројот: „1150”, а износот: „15.000.000,00“ се заменува
со износот: „12.880.000,00“.
Во точка 2, бројот: „40“ се заменува со бројот: „35“,
а износот: „1.500.000,00“ се заменува со износот:
„1.350.000,00“.
Во точка 3, износот: „2.300.000,00“ се заменува со
износот: „2.200.000,00“.
Во точка 4, износот : „100.000,00“ се заменува со
износот: „50.000,00“.
Во точка 6, износот: „200.000,00“ се заменува со
износот: „168.000,00“.
Во точка 7, износот: „250.000,00“ се заменува со
износот: „210.500,00“.
Во точка 8, износот: „200.000,00“ се заменува со
износот: „160.000,00“.
Во точка 9, износот: „200.000,00“ се заменува со
износот: „163.000,00“.
Во точка 10, износот: „150.000,00“ се заменува со
износот: „119.000,00“.
Во точка 11, износот: „150.000,00“ се заменува со
износот: „120.000,00“.
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Во точка 12, зборовите: „на 12 мај 2020“ се заменуваат со зборовите: „со серија на вебинари во период од
21 октомври до 18 ноември 2020 година“, а износот:
„100.000,00“ се заменува со износот: „50.000,00“.
Точкaта 13 се бришe.
Член 3
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Прв заменик на
Бр. 44-7903/1
Претседателот на Владата
6 октомври 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
м-р Артан Груби, с.р.
__________
3177.
Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14,
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020
ГОДИНА
1. Во Годишната програма за изградба, продажба и
одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Северна Македонија за 2020 година
(,,Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.25/20), во Вториот дел, Глава 1, во подточка I.1.2.,
во ставот 1 зборовите “11(единаесет) објекти“ се заменуваат со зборовите “12 (дванаесет) објекти“.
Во ставот 2 зборовите “5 (пет) објекти“ се заменуваат со зборовите “6 (шест) објекти“.
2. Прилогот 1.2 се заменува со нов прилог 1.2 кој е
составен дел на оваа програма.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8338/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
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3178.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,
177/14, 25/15, 73/15, 83/15,154/15, 11/16, 53/16, 120/16,
163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19),
член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15, 39/16 и 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 111/20 и
153/20) во делот II во табелата по подмерката 1.10. се
додава нова подмерка 1.10-а. која гласи:

II
Во делот XIV во табелата во мерката 1 по бројот
„1.19.“ се додава нов број „1.10-а.“
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-9260/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3179.
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ
СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се
употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 105/19, 158/19 и 279/19) во Прилогот 2 – Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, Поглавје II –
Шифри, во рубриката 37 – ПОСТАПКА, б) шифри за
втора подрубрика, Ослободување од плаќање на увозни
давачки, на крајот на табелата по зборовите „Патници
кои доаѓаат од странство за предмети наменети за нивни
лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж) 194 точка 1 С68“се додаваат зборовите:

„Конзуларни претставништва раководени од почесни конзули за
моторни возила за службени потреби, при увоз, се ослободуваат од
данок на моторни возила, во износ
од 50% од пресметаниот данок на
моторни возила“

15 став (7)
од ЗДМВ

С69“

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-7076/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ

3180.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1
алинеја 6 и член 83 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 Законот за изменување
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.42/20), а во врска со член 80 став 5 од истиот Закон,
член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република
Македонија”, бр.124/15), член 28 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.96/19) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по
Предлогот Уп1 бр.08-363 од 22.9.2020 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво
Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје и Предлогот Уп1 бр.08-349 од 7.10.2020 година за донесување одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ
КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, а согласно Заклучокот,
арх.бр.02-3730/2 од 7.10.2020 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
на 36-та седница одржана на 7.10.2020 година донесе:
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА
ДОО СКОПЈЕ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-349 од 15.08.2017 година на Трговското
радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА
ДОО Скопје, поради неисполнување на обврската од
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок
за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2020-100-0182 (наш арх.бр.05-3039/1 од
27.07.2020 година).
2. Фактурата бр.2020-100-0182 (наш арх.бр.053039/1 од 27.07.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка 1. од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето,
односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна
од 8 (осум) дена од денот на нeјзиното издавање.
3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дне-
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вен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
Образложение
Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ
КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, е имател на дозвола за
телевизиско емитување, бр.08-349 од 15.08.2017 година, за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на локално ниво, за подрачјето на Општина Прилеп, Општина Долнени и Општина Кривогаштани, телевизиски
програмски сервис со претежно забавен општ формат,
на македонски јазик.
Согласно член 80 став 1 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 Законот
за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), за дозволата за телевизиско
или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на
јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година
почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за
телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од
денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата
(член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје,
бр.08-349 од 15.08.2017 година, Агенцијата на
27.07.2020 година, му достави Фактура бр.2020-1000182 (наш арх.бр.05-3039/1 од 27.07.2020 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот
имаше обврска да плати 20.812,00 (дваесет илјади и
осумстотини и дванаесет) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 27.07.2020 година заклучно со 26.07.2021 година. Во Агенцијата во доставната книга е заведено дека Фактурата била уредно примена на 12.08.2020 година.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на
Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје од аспект на исполнување на
обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор арх.бр.05-3469/1 од 15.9.2020 година,
констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2020-100-0182 од 27.7.2020
година, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, имаше обврска да
плати 20.812,00 (дваесет илјади и осумстотини и дванае-

сет) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 27.7.2020 година заклучно со 26.7.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 11.09.2020 година кога беше
крајниот законски рок за уплата на надоместокот за
дозволата за телевизиско емитување, за периодот од
27.07.2020 година заклучно со 26.7.2021 година, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ
ВИЗИЈА ДОО Скопје, не извршило уплата во износ од
20.812,00 (дваесет илјади и осумстотини и дванаесет)
денари.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје,
во законски определениот рок од 30 дена од денот на
приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот
на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа
на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
достави Предлог Уп1 бр.08-363 од 22.9.2020 година за
покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 33-та седница одржана на
25.09.2020 година, согласно Заклучокот, арх.бр.023518/4 од 25.9.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1
бр.08-363 од 22.09.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво Вижн
БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, бр.08-349 од
15.8.2017 година, а согласно член 82 став 1 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер
(Уп1 бр.08-363 од 25.9.2020 година), во кое му беше
укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување
согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во
рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на
Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-

Стр. 40 - Бр. 243

363 од 22.09.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по
што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето за покренување на постапка за одземање на дозволата Уп1 бр.08-363 од 25.09.2020 година,
беше испратено до ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје во писмена форма во врска со што во
доставната книга на Агенцијата заведено е дека истото
е уредно примено на 29.09.2020 година. Исто така, цитираното Известување на 28.09.2020 година, беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република
Северна Македонија, како и на електронската адреса на
радиодифузерот евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ
ВИЗИЈА ДОО Скопје, бр.08-349 од 15.08.2017 година,
и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот
на Предлогот Уп1 бр.08-363 од 22.09.2020 година, од
страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Директорот на Агенцијата, достави Предлог арх.бр.08349 од 07.10.2020 година со кој Советот на Агенцијата
врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно
Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-3730/2 од
07.10.2020 година, донесе Одлука со која се одзема
дозволата бр.08-349 од 15.08.2017 година за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво
Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, поради
тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во
законски утврдениот рок.
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Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, арх.бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку
имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2020-100-0182 (наш арх.бр.05-3039/1
од 27.7.2020 година) за надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското
радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА
ДОО Скопје, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум)
дена од денот на најзиното издавање.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
УП1 Бр.08-349
7 октомври 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје е конечна. Против одлуката
за одземање на дозволата, ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ
ВИЗИЈА ДОО Скопје има право да поднесе тужба до
надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот
прием.

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
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
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.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

