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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4205.
Врз основа на член 47 став (6) 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, 27/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 23 декември 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ
ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА
ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20, 128/20, 153/20,
229/20 и 242/20) во членот 2 став (3) во табелата по
подмерката „2.20. “ се додава нова подмерка „2.21.“ која гласи:
„
2.21. Дополнителни ди- - Корисници на оваа
ректни плаќања од подмерка се земјоделски
подмерка 2.7. за стопанства одгледувачи
предадено јагне во на овци и се корисници
регистриран клани- на подмерка 2.7. од оваа
чен капацитет
уредба и кои имаат предадено јагне во регистриран кланичен капацитет во период од 1 јануари 2020 година до 30
септември 2020 година.
- Висината на дополнителните директните плаќања изнесува 400 денари по грло предадено кај
регистрирани кланични
капацитети.
“
Член 2
Во членот 3 по ставот (24) се додава нов став (25)
кој гласи:
„(25) Реализација на подмерката 2.21. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020
година ќе се врши врз основа на податоци за предадени
и заклани грла јагниња за период од 1 јануари 2020 година до 30 септември 2020 година кои до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој ќе ги достават регистрираните кланични капацитети во Република Северна Македонија во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.“
Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12529/1
23 декември 2020 година
Скопје

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

4206.
Врз основа на член 13 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, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кочани се пренесуваат
во сопственост недвижни ствари – објекти сопственост
на Република Северна Македонија, без надоместок, кои
се наоѓаат на ул.„К.Кикенски“ бб, на КП.бр.11072/1 запишани во Имотен лист бр.20120 за КО Кочани и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
199м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
21м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
106м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
52м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
199м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
203м2,
- зграда 6, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
196м2,
- зграда 7, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
306м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект Е-20, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
118м2,
- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
148м2,
- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
242м2,
- зграда 10, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
33м2,
- зграда 11, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
242м2,
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- зграда 12, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
182м2 и
- зграда 13, намена на зграда и друг објект А5-4,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
8м2.

4208.
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 22 декември 2020 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО –
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Бр. 44-9828/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4207.
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 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот му престанува
користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Ресен.
Член 3
Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот склучува договор со градоначалникот на
Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваa одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10641/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар и
тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Битола.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Затвор Битола, 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. 44-10822/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4209.
Врз основа на член 383 став (1) точка (8) и член
479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), Владата на
Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата,
одржана на 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА НА
АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
1. Со оваа oдлука за овластен ревизор за ревизија на
Годишните сметки и финансиските извештаи за 2020 и
за 2021 година на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, се избира Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,
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врз основа на спроведена поедноставена отворена постапка по јавна набавка бр. 01-51/2020 со Оглас бр.
13941/2020 за вршење на ревизорска услуга за економско-финансиска ревизија на годишната пресметка и
финансиските извештаи за 2020 година и 2021 година,
согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за
јавна набавка бр.11-126/4 од 26.10.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во силa наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11308/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4210.
Врз основа на член 45 став (2) 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 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за супервизија на осигурување му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11113/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4211.
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 22 декември 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 Агенцијата за
супервизија на осигурување 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 Одлуката за расходување
на движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат и не можат да се продадат или разменат бр.02-681/12
од 2 ноември 2020 година, донесена од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11114/1
22 декември 2020 година
Скопје

Член 2
Правото на сопственост на движните ствари од членот 1 се пренесуваат без надоместок на Oпштина Чаир.
Член 3
Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување со градоначалникот
на Општина Чаир да склучат договор со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4212.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479
став (2) од Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20), Владата на
Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во
државна сопственост, Неготино, на седницата, одржана
на 22 декември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на
Годишната сметка за 2020 година на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино во државна сопственост, Неготино, се избира
Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, врз основа на спроведена постапка
за јавна набавка бр.15749/2020 со прибирање понуди со
електронска аукција за вршење на финансиска ревизија
на Годишната сметка за 2020 година согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка
бр.11-668/1 од 10 ноември 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11333/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4213.
Врз основа на член 18 став (1) 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 1 декември 2020 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана се
дава на трајно користење без надомест недвижна ствар
која се наоѓа на ул. „Н.Карев“, на КП бр.13700 КО Кочани, запишана во Имотен лист бр.2651, сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда: зграда на ССНО и
општествена самозаштита, влез 4, кат 1, број 0, со површина од 278 м2.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОНСЕМЕЈНА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Северна Македонија дава
одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица ,,АРИЈА“ на ул.
„Рудо“ бр. 15 Бутел - Скопје, на лицата Наташа Јовановиќ од Скопје со адреса на ул. „Боро Кралевски“ бр.
12а и Новица Велковски, од Скопје со адреса на ул.
„Ѓорги Капчев“ 5 бр. 5.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри со капацитет до 35
корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот
за нормативите и стандардите за простор, опрема,
стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита
за стари лица (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11513/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4215.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2020 година, донесе
OДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА ИСЛАНД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласноcт Филип Петков да се именува за
Почесен конзул на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје и јуриздикционо подрачје во опфат на целата територија на Република Северна Македонија.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

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

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-11391/1
1 декември 2020 година
Скопје

Бр. 44-11532/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4214.
Врз основа на член 172 од Законот за социјалната
заштита (,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 22 декември 2020 година, донесе

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4216.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе
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OДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
ИСЛАНД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Се отвора Почесен конзулат на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11533/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4217.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН
ДОМ ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом
Гостивар (,,Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 264/20).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11534/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4218.
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 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
1.Вид: Патничко моторно возило
Mарка: Шевролет
Тип: Спарк
Број на шасија: KL1KF480J8C463422
Број на мотор: 067809КB2
Година на производство: 2008
Сила на мотор: 48,5 kW
Работна зафатнина на мотор: 995 cm3
Боја на каросерија: Бела / 01
Регистарска ознака: SK 766 SA
2.Вид: Патничко моторно возило
Mарка:Фолкцваген,
Тип: Голф 3
Број на шасија: WVWZZZ1HZVW477485
Број на мотор: 168149
Година на производство: 1997
Сила на мотор: 66 kW
Работна зафатнина на мотор: 1896 cm3
Боја на каросерија: Зелена металик / 38
Регистарска ознака: SK 7559 AL.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом Ресен.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом Ресен, 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. 44-11536/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4219.
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 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 8 - Бр. 309
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1. Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: ЦИТРОЕН,
Тип: Ц3,
Број на шасија: VF7FCHFXC28673536,
Број на мотор: 4219759,
Година на производство: 2006,
Сила на мотор: 44 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1124 m3,
Боја на каросерија: СИВА / 7Ф
Регистарска ознака: SK 329 PP
2.Вид: Патничко моторно возило,
Mарка: Форд ,
Тип: Фиеста,
Број на шасија: WFOHXXGAJH6L32945,
Број на мотор: 6L32945,
Година на производство: 2006,
Сила на мотор: 50 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1399 cm3,
Боја на каросерија: Бела /01
Регистарска ознака: SK 789 OS.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за
јавно здравје 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. 44-11537/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4220.
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2)
точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12,
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15,
30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ПУРПЛАСТ МК ДОО ИЛИНДЕН – КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за
доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО
Илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11566/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4221.
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 22 декември 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 Г4–
СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВO
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 Г4–стоваришта КО Глуво
Бразда, Општина Чучер Сандевo.
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. 44-11624/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4222.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември
2020 година, донесе

23 декември 2020
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 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 престанува да важи Одлуката 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 бр. 44-9035/1 од 22 октомври 2018 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 197/18).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11647/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4223.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 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 22 декември 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 Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија 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 Одлуката за усвојување на Извештајот
на Централната комисија за извршениот попис на средствата изворите на средствата и побарувањата и об-

врските во Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија за 2017 година бр.
02-108/18 од 15.2.2018 година, Одлуката за усвојување
на извештајот на Централната комисија за попис за извршениот целосен редовен попис на средствата и изворите на средствата и побарувањата и обврските во
Службата со состојба на 31.12.2018 година и утврдување на задолжнија согласно Извештајот бр. 02-87/20 од
15.2.2019 година и Одлуката за усвојување на Извештајот на Централната комисија за попис на средствата и
изворите на средствата, побарувањата и обврските на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија за 2019 година бр. 0242/15 од 14.2.2020 година, донесени од директорот на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11647/2
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4224.
Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на
здравствена заштита на животните („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 2/16, 115/16, 223/16,
27/18, 17/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 186/19 и 8/20) прилoзите 1 и 2 се заменуваат со нови прилози 1 и 2 кои се составен дел на
оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од
1 јануари 2021 година.
Бр. 44-11655/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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4225.
Врз основа на член 16 став (9) 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 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО
СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА
БАНКА АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Ново Село се задолжува кај Комерцијална
Банка АД Скопје со долгорочен кредит во износ од
11.000.000,00 денари, за реализација на проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“.
Член 2
Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Општина Ново Село ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за финансирање
на проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“
под следните услови:
- каматна стапка: во висина на референтна каматна
стапка објавена и достапна на веб страницата на Народната банка на Република Северна Македонија под
називот „каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула” зголемена за каматна маржа од 1,97
процентни поени, годишно, декурзивно, но не помалку
од 3,5% годишно;
- рок на oтплата: 24 месеци од денот на првото користење во кој е вклучен грејс период;
- грејс период: 6 месеци и
- начин на отплата: 18 еднакви месечни рати.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Општина Ново Село и Комерцијална
банка АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12157/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4226.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15,
23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

1. Земјоделско земјиште КП бр.2937/2 - пасиште 4
класа КО Блаце Кале, со површина од 22м2 и земјоделско земјиште КП бр.2937/3 - пасиште 4 класа
КО Блаце Кале, со површина од 9215м2, запишани во
Имотен лист бр.91, согласно Решение за експропријација Убр.25-153/20-2 од 9.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи Одделение за првостепена управна постапка во Чаир Скопје;
2. Земјоделско земјиште КП бр.2836 - нива 3 класа
КО Блаце Кале, со површина од 4348м2, земјоделско
земјиште КП бр.2837/1 - пасиште 4 класа КО Блаце
Кале, со површина од 1596м2 и земјоделско земјиште
КП бр.2837/2 - нива 6 класа КО Блаце Кале, со површина од 1667м2, запишани во Имотен лист бр.382, согласно Решение за експропријација Убр.25-190/20-2 од
18.12.2020 година на Министерството за финансии,
Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје;
3. Земјоделско земјиште КП бр.2834 - нива 3 класа
КО Блаце Кале, со површина од 1036м2, запишани во
Имотен лист бр.112, согласно Решение за експропријација Убр.25-48/20-2 од 18.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи Одделение за првостепена управна постапка во
Чаир - Скопје;
4. Земјоделско земјиште КП бр.2868/4 - нива 7 класа КО Блаце Кале, со површина од 760м2, запишани
во Имотен лист бр.308, согласно Решение за експропријација Убр.25-44/20-3 од 3.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во
Чаир - Скопје и
5. Шумско земјиште КП бр.2926/2 - шума 4 класа
КО Блаце Кале, со површина од 10449м2, запишани во
Имотен лист бр.235, согласно Решение за експропријација Убр.25-31/20-3 од 26.11.2020 година и Решение за
експропријација Убр.25-31/20-2 од 26.11.2020 година
на Министерството за финансии, Управа за имотноправни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12399/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4227.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020
ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ
,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта - како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение недвижност која претставува:

Член 1
Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет ,,Св. Климент Охридски” - Скопје придружна
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
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Скопје му се доделуваат вкупно 2.000.000 денари од
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Православниот Богословски факултет ,,Св. Климент Охридски” - Скопје придружна
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување и престанува користењето
на движни ствари – патнички возила за специјална намена со следните карактеристики:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12404/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4228.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Факултетот за исламски науки Скопје му се доделуваат вкупно 1.040.000 денари од
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за исламски науки –
Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12411/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4229.
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 22 декември 2020 година, донесе

1. Марка ВОЛКСВАГЕН
- тип T 4.7 ДХ1 ФУРГОН ДМР 2.5
- регистарска ознака SK 301 ML
- број на шасија WV1ZZZ70Z3HO32193
- број на мотор AVTO15512
- година на производство 2002 година
- работна зафатнина на моторот 2461 cm³
- сила на моторот 75 kW
- боја на каросерија – КРЕМ/4С;
2. Марка ВОЛКСВАГЕН
- тип T 4.7 ДХ1 ФУРГОН ДМР 2.5
- регистарска ознака SK 302 ML
- број на шасија WV1ZZZ70Z3HO29575
- број на мотор AVTO15269
- година на производство 2002 година
- работна зафатнина на моторот 2461 cm³
- сила на моторот 75 kW
- боја на каросерија – КРЕМ/4С.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење без надомест на Министерството за внатрешни работи за период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со министерот за внатрешни работи
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. 44-12413/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4230.
Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 22 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА
НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ
ШТО ГИ КОРИСТАТ НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за
изменување на Програмата за изградба на нови објекти
и за реконструкција, санација и адаптација на постој-
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ните објекти што ги користат националните установи
од областа на културата за 2020 година, бр. 50-1003/8
од 18 декември 2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12420/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4231.
Врз основа на член 10-а став (12) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16,
106/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 23 декември
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на недвижни ствари – деловен простор со
непосредна спогодба бр.02-10665/9 од 18 декември
2020 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје, на седницата, одржана на 18 декември 2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-12463/2
23 декември 2020 година
Скопје

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

4232.
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,
244/19и 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 23 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА 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,
153/20, 243/20, 275/20 и 292/20) во делот III во табелата
по подмерка 2.20. се додава нова подмерка 2.21. која
гласи:
„
2.21.

2.21.

Дополнителни директни плаќања од
подмерка 2.7. за предадено јагне во
регистриран кланичен капацитет
“

II
Во делот XIVво табелата во мерката 2 по бројот
„2.10.“ се додава бројот „2.21.“
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-12526/1
23 декември 2020 година
Скопје

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

4233.
Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република
Северна Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 18/01, 82/15, 18/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 240/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР,
НЕГОВИ ЗАМЕНИЦИ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За национален координатор, негови заменици,
секретар и членови на Националната комисија за борба
против трговијата со луѓе и илегалната миграција во
Република Северна Македонија се именуваат:
а) за национален координатор
- м-р Магдалена Несторовска, државен секретар во
Министерството за внатрешни работи
б) за заменик на националниот координатор за борба против трговијата со луѓе
1) Светлана Влаховиќ - Димановска, началник на
Сектор за преговори и евроинтеграција во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерството за внатрешни работи
в) за заменик на националниот координатор за борба против илегалната миграција
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2) Никола Мирчевски, началник на Сектор за гранични операции во Оддел за гранични работи и миграции во Биро за јавна безбедност во Министерството за
внатрешни работи
г) за секретар
- Ана Бурагева - Алексова, главен советник за поддршка и координација на работата на државниот секретар за Националните комисии при Владата на Република Северна Македонија во Кабинет на државен секретар во Министерството за внатрешни работи
д) за членови
1) Љупчо Маркудов, началник на Единица за трговија со луѓе и криумчарење мигранти во Сектор за криминалистички истраги во Оддел за сузбивање на сериозен и организиран криминал во Биро за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи
2) Жаклина Просаровска, виш полициски советник
за контрола, надзор и превенција на полицијата, стандарди и контрола на квалитет во Единица за стратешко
планирање, стандарди и контрола на квалитет во Биро
за јавна безбедност во Министерството за внатрешни
работи
3) Беким Реџепи, началник на Одделение за политиките на ЕУ во областа на полициска соработка, борба
против организиран криминал, фалсификување на ЕВРО и тероризам во Сектор за преговори и евроинтеграција во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерството за внатрешни работи
4) Олгица Василевска, виш советник за Совет на
Европа, ОБСЕ и други организации во Директорат за
мултилатерални односи и безбедносна соработка во
Министерството за надворешни работи
5) Сања Димовска, Сектор за меѓународна правна
соработка во Министерството за правда
6) Елена Грозданова, државен советник во Министерството за труд и социјална политика
7) Фатмир Алији, помлад соработник во Сектор за
европски интеграции во Министерството за здравство
8) Амир Имери, раководител на Одделение за
инспекциски надзор од областа на работните односи во
Државниот инспекторат за труд
9) Јулија Глигорова Трајаноска, раководител на одделение во Биро за развој на образованието во Министерството за образование и наука
10) Гордана Смаќоска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и раководител на Националната
единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе
11) Васка Николовска Масевска, судија во Основен
кривичен суд Скопје и
12) Наташа Костадиновска, соработник за вработување на странци и државјани на Република Северна
Македонија во странство во Сектор за активни мерки и
услуги за вработување во Агенцијата за вработување
на Република Северна Македонија.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар
и членови на Националната комисија за борба против
трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/16, 163/16 и 84/17).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

4234.
Врз основа на член 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, оддржана на 22 декември
2020 година, донесе

Бр. 44-11321/1
22 декември 2020 година
Скопје

Бр. 44-11837/2
23 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

ДЕЛОВНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во 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), во член 80, по ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Листата на сите поканети директори на органите на државната управа од ставот (1) на овој член, со
име и презиме и назив на функцијата која ја извршуваат, се објавува на веб страната на Владата, при закажување на седниците на Владата.“
Член 2
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12229/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4235.
По извршеното проверување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината на
референтните цени за извоз на флаширано вино и вино
во цистерни под бр.44-11837/1 од 10 декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.294/2020), направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗВОЗ НА ФЛАШИРАНО ВИНО
И ВИНО ВО ЦИСТЕРНИ
Во текстот на Одлуката за висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни, во членот 2, во втората табела, во осмиот ред во
колоната „Контејнер 20 фитен без палети“ наместо
бројот „0,0“ треба да стои бројот „5,9“, во колоната
„Kонтејнер 40 фитен без палети“ наместо бројот „0,0“
треба да стои бројот „3,0“, во колоната „Контејнер 20
фитен со палети“ наместо бројот „0,0“ треба да стои
бројот „12,3“ и во колоната „Контејнер 40 фитен со палети“ наместо бројот „0,0“ треба да стои бројот „6,2“.
Од Владата на Република
Северна Македонија,

Стр. 24 - Бр. 309

www.slvesnik.com.mk

23 декември 2020

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.
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