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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

304.
Врз основа на членот 35, став (5) од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22
јануари 2020 година, донесе

305.
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 21 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌАЊЕ ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ
УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Процентот на зафаќање од вкупниот годишен
приход, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година, се утврдува да изнесува:
- 0,0460% од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност и од
странските друштва кои вршат енергетска дејност во
Република Северна Македонија.
- 0,0460% од годишниот приход на давателите на
водни услуги остварен од давањето на водни услуги.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-778/1
22 јануари 2020 година
Скопје

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

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кичево,
а за потребите на ОСУ „Мирко Милески“ - Кичево.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, 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. 44-222/1
Претседател на Владата
21 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
306.
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 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

307.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за водостопанство Лисиче - Велес за 2020
година бр.02-33/4 од 17.1.2020 година, донесена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 17.1.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-225/1
Претседател на Владата
21 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
308.
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 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Прилеп,
а за потребите на СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“
Прилеп.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, 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. 44-224/1
21 јануари 2020 година
Скопје

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

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, а за потребите на СЕОУ „Гостивар“- Гостивар.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина 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. 44-228/1
21 јануари 2020 година
Скопје

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

309.
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 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Ред.
број
1

2

3

Назив на
движните
ствари
Фискална
каса

Читач на
бар
кодови
Софтверс
ка
програма

Опис на
движните
ствари
Марка:
Синерџи
Модел: SY47
Сериски број:
AC370100693
Марка:
Оптикон
Модел: OPL
2001 RS232
ECR со адаптер
Производител:
Акцент
ДООЕЛ Скопје
Модел: Collab
Опис:
Интегриран
софтвер за
водење на
сметководствен
а евиденција,
деловнокомерцијално
работење и
канцелариско
работење

Количина
(парче)
1

1

1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струга
за потребите на СОУ „Нико Нестор“- Струга.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина 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. 44-238/1
21 јануари 2020 година
Скопје

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

310.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА
БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА-ПРОБИШТИП
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип за 2020 година
бр.02-799/30-1 од 26.12.2019 година, донесена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.12.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-269/1
21 јануари 2020 година
Скопје

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

311.
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 44 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 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ
,,ОХРИДСКО ЕЗЕРО”
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на риби за вршење на стопански риболов
на риболовното подрачје ,,Охридско Езеро“ со бр. 026472/1 од 22.8.2019 година, склучен помеѓу Владата на
Република Северна Македонија како концедент и Трговското друштво за производство, трговија и услуги
ЛЕТНИЦА-БЕЛВИЦА Милорад ДООЕЛ увоз-извоз
Струга, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги почитува обврските од член 6 од Договорот
за концесија на риби за вршење стопански риболов бр.
02-6472/1 од 22.8.2018 година.
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Бр. 17 - Стр. 5

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-368/1
21 јануари 2020 година
Скопје

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

312.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 44 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 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА
ЗОНА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“ со
бр.02-6461/1 од 22.8.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како концедент
и Трговското друштво за производство, трговија и услуги Летница-Белвица Милорад ДООЕЛ увоз-извоз
Струга, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа и годишниот план и не ги почитува обврските од член 6 од Договорот за концесија на риби за
организирање рекреативен риболов бр.02-6461/1 од
22.8.2019 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-370/1
Претседател на Владата
21 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
313.
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), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 21 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДВОСИСТЕМСКИ 2X110 KV НАДЗЕМЕН ПРИКЛУЧЕН
ВОД ЗА TC 110/20 KV ,,НЕОКАЗИ“ KO НЕОКАЗИ И
КО ПЕТРИШИНО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на двосистемски 2x110 kV надземен приклучен вод за TC 110/20
kV ,,Неокази“ KO Неокази и КО Петришино, Општина
Пробиштип.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 699 м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-624/1
Претседател на Владата
21 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
314.
Врз основа на член 42 став 4 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 21 јануари
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ КОП - ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА СОДРУЖНИКОТ ЕЛТЕК
ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ
ХИДРОИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност на концесионерот Хидроинвест
ДОО Скопје, како носител на правото на концесија на
вода за изградба на мала хидроелектрична централа за
производство на електрична енергија добиена по основ
на Договор за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-3043/1 од 31.3.2010 година, за
пренос на 10% од уделот од содружникот Коп - Инженеринг ДООЕЛ Скопје на содружникот Елтек ДОО
увоз - извоз Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9091/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 17
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315.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА
КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО РАСПРЕДЕЛБА ВО КАТАСТАРСКАТА
ОПШТИНА ЕГРИ, ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Во Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба во катастарска општина Егри, општина Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/16), членот 3 се
менува и гласи:
„Земјоделското земјиште кое влегува во консолидационото подрачје во вкупна површина од 3.370.104м2 е
со следните катастарски индикации:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10504/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

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

Стр. 40 - Бр. 17

316.
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 21 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести-Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести-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. 45-10923/1-19
Претседател на Владата
21 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
317.
Врз основа на член 183 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република
Северна Македонија, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ДОМ
ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА – БИТОЛА
1. Во Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола бр. 24 – 11168/1 од 28 декември 2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.5/2020), се врши исправка, така што во точка 1 став
1 алинеа 2 наместо името „Ања Николовска“ треба да
стои „Тања Николовска“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20-445/2
Претседател на Владата
22 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
318.
Врз основа на член 75 став 3 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Северна Македонија“бр. 275/2019), член 36 став 6 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000,
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и
140/2018 и („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република
Северна Македонија, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ
В.Д. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ
ИНФОРМАЦИИ
1. Во Решението за именување вршител на должноста заменик директор на Дирекцијата за безбедност
на класифицирани информации бр.24- 11106/1 од
28.12.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.4/2020), се врши исправка, така
што точка 2 од решението се менува и гласи: „Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе
се применува од 3 јануари 2020 година и ќе се објави
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20-655/1
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
319.
Врз основа на член 77-а од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05,
47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И
ОДОБРЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И
МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ,
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ И ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ
ТРАНЗИТ ШТО СЕ ИЗДАВААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ
Член 1
Во Правилникот за обрасците на барањата и одобренијата за превоз на оружје и муниција при увоз, за превоз на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, за пренесување
(трансфер) на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за
превоз на оружје и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 94/09 и 56/10), во член 2 во ставот 2 по зборовите „Образец број 2“ се додаваат зборовите „и
Образец број 2-а“.
Член 2
Во член 3 во ставот 2 по зборовите „Образец број 4“ се додаваат зборовите „и Образец број 4-а“.
Член 3
Во член 7 во ставот 2 по зборовите „Образец број 12“ се додаваат зборовите „и Образец број 12-а“.
Член 4
Обрасците број 2, 4, 6, 8, 10 и 12, се заменуваат со нови Обрасци број 2, 4, 6, 8, 10 и 12, кои се дадени во
прилог и се составен дел на овој правилник.
Член 5
Обрасците број 2-а, 4-а и 12-а се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-4209/1
15 јануари 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.

Стр. 42 - Бр. 17
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Бр. 17 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 17

24 јануари 2020

24 јануари 2020

Бр. 17 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 17

24 јануари 2020
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Бр. 17 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 17
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Бр. 17 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 17
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Бр. 17 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 17

24 јануари 2020
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Бр. 17 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 17

24 јануари 2020
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Бр. 17 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 17

24 јануари 2020
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Бр. 17 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 17

24 јануари 2020
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Бр. 17 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 17

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
320.
Врз основа на член 151 став (2) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 152/19 и 275/19), министерот за
правда донесе
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V
Од страна на Министерството за правда до Владата
на Република Северна Македонија се доставува извештај за реализација на средствата од оваа програма, најдоцна до 31 јануари 2021 година.
VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

ПРОГРАМА
ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОE Е ЖРТВА
ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН
Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНO ДЕЛO НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2020 ГОДИНА
I
Со оваа програма се обезбедуваат средства за
обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со
дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo
на насилство и на други акти на индивидуално или
групно насилство, за 2020 година.
Средствата за реализација на оваа програма се
обезбедуваат во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 07001 – Министерство за
правда, Програма 10 – Администрација, Категорија 46
– субвенции и трансфери, расходна ставка 464 –Разни
трансфери.

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 14-221/2

Министер

16 јануари 2020 година

за правда,

Скопје

д-р Рената Дескоска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
321.
Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното
обвинителство (Службен весник на РМ бр.150/07),
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обнвинители на Република
Северна

Македонија,

(Службен

весник

на

РМ

бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, нa осумдесет и петтата седни-

II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално
или групно насилство, согласно одредбите од Законот
за правда за децата.
За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Северна Македонија одобрени се 1.000.000,00
денари.

ца одржана на 17.01.2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ШТИП И ТРОЈЦА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ
I
За Основен јавен обвинител на Основното јавно

III
Исплатата на обесштетувањето согласно оваа програма од страна на Министерството за правда ќе се изврши најдоцна 30 дена по добивањето на конечното
решение за исплата на обесштетувањето од надлежен
суд.
IV
За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма се грижи Министерството за правда.

обвинителство Штип е избран:
1. Ристо Бојаџиски.
II
За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избрани:
1. Адела Бојчевиќ,
2. Александар Давчевски,
3. Гаврил Ристовски.
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III
Оваа одлука влегува во сила на ден 17.01.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОИ бр. 1/20
17 јануари 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
322.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Нитра/Nitra
во Република Словачка.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-221/1
20 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Стр. 62 - Бр. 17

__________
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
(*1)

__________
323.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот КомаромЕстергом/Komarom-Esztergom во Република Унгарија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
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- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-222/1
20 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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_____________

Член 3
Со овој Договор вработените во општинската администрација во Општина Крушево за извршување на работите што се предмет на овој Договор во Општина
Кривогаштани ќе ги користи објектите и опремата на
двете договорни општини.

Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
(*1)

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
324.
ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Склучен помеѓу:
1. Општина Крушево со седиште на ул. „Никола
Ѓурковиќ“ бр.16А. Крушево, застапувана од Градоначалникот на Општина Крушево м-р Томе Христоски од
една страна и
2. Општина Кривогаштани со седиште на ул.,,Филип Втори,, бр.84 Кривогаштани, застапувана од Градоначалникот Рубинчо Шефтероски од друга страна
Член 1
Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), и член 9 став 2
алинеја 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на Р.М.“ бр.79/2009), за успешно извршување на работите и работните задачи што се во
надлежност на општините од надлежност на одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, како издавање на одобренија за градење и решенија за изведување на градби за кои не е потребно одбрение за градење, донесување на урбанистички планови, издавње на изводи од урбанистичко плански документации и.т.н. од страна на Општина Крушево, а за сметка на Општина Кривогаштани.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршува одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната
средина во Општина Крушево, а се предмет на овој
Договор, да ги извршува во име и за сметка на Општина Кривогаштани.

Член 4
За извршување на работите што се предмет на овој
Договор, Општина Кривогаштани, на Општина Крушево ќе му исплаќа по 5.000,00 денари на жиро сметка на
Буџетот на Општина Крушево.
Член 5
Одделението за урбанизам, комунални работи и
заштита на животната средина од Општина Крушево,
својата работа во Општина Кривогаштани ќе ја извршува по повик од Градоначалникот на Општина
Кривогаштани и по обезбеден превоз од негова страна.
Член 6
Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор ќе се вршат со Анекс кон овој Договор.
Член 7
Овој Договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни, а се склучува за времетраење од 2 (две) години.
Член 8
Овој Договор може да се раскине заради непочитување на одредбите од страна на двете договорни
страни.
Овој Договор може да се раскине и по барање на
една од договорните страни, но по претходно известување на договорната страна која тоа го бара и тоа најмалку во рок од 30 дена пред раскинувањето на договорот.
Член 9
Во случај на спор двете договорни страни спогодбено ќе го решаваат, во спротивно надлежен е Основниот суд во Прилеп.
Член 10
Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни
примероци, по два за секоја од договорните страни.
Бр. 03-59/1
9 јануари 2020 година
Општина Крушево
Градоначалник,
м-р Томе Христоски, с.р.

Бр. 03-48/2
9 јануари 2020 година
Општина Кривогаштани
Градоначалник,
Рубинчо Шефтероски, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

