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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4312.
Врз основа на член 90 став (2) од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09,
161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и
52/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ (*)
Член 1
Во Уредбата за класификација на површинските води („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/16, 246/18) во членот 15 зборовите „1 јануари
2020“ се заменуваат со зборовите „1 јануари 2022“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10154/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
___________
4313.
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), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ ГРАЃАНСКИ
СУД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Основниот граѓански суд Скопје
се дава на трајно користење без надомест недвижна
ствар – зграда број 1, намена на зграда и друг објект
Б6-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП,
внатрешна површина од 780 м2, која се наоѓа на ул.
1732 бр. 2 северна трибина, на КП бр.13733/3, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 112383, КО Центар
1, сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-8647/2
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
___________
4314.
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15,
23/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе


Оваа уредба не е предмет на усогласување со Европското законодавство.
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OДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДЕЛОВНИКОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР
НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Деловникот за
изменување на Деловникот за работа на Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија бр. 02-254/1 од 7.11.2019 година, донесен од
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 7.11.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8913/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4315.
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 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ВОЛОСТОНЕ ДОО СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАРНИЦА“, ОПШТИНА
ПРИЛЕП И ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
1. На Друштвото за производство, услуги и трговија
ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје се доделува концесија за
експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп и Општина
Долнени, 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:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11

Координата
Y
7547537
7547638
7547577
7547693
7548631
7547793

Координата
X
4588929
4588641
4588349
4587947
4588214
4588895

Координата
Y
7547928
7548302
7548742
7548812
7548550
7548670
7548873
7549318
7549015
7549023
7549200

Координата
X
4587635
4587252
4587317
4587145
4587100
4586937
4586962
4586475
4586226
4586209
4586350
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Т-12
Т-13
Т-14
Т-15
Т-16
Т-17
Т-18
Т-19
Т-20
Т-21
Т-22
Т-23
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7549500
7550000
7550184
7549806
7549957
7550271
7550320
7550436
7550502
7549188
7549410
7549000

4586500
4586000
4586040
4586240
4586365
4586193
4586072
4586102
4586248
4587115
4587250
4588000

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
1.962449km2.
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. 45-10198/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4316.
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98,
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/2011, 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
24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
„АЛБАНСКИ ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ“-СКОПЈЕ
Член 1
Заради подготвување и јавно изведување на драмски
дела наменети за деца и млади се основа Национална
установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје, како непрофитна установа од областа на културата.
Член 2
Националната установа „Албански театар за деца и
млади“-Скопје (во натамошниот текст: Националната
установа), врши дејност на изведувачка уметност.
Член 3
Називот на Националната установа гласи: „Република Северна Македонија Национална установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје, Republika e
Maqedonisë së Veriut Institucioni Nacional „Teatri
Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj“ - Shkup, Republik of
Northern Macedonia National Institution „Albanian
Theater for Children and Youth“ - Skopje.
Седиштето на Националната установа е на улица
„Евлија Челебија“ бр.1-Скопје.

Член 4
Министерот за култура во рок од два месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува
вршител на должноста директор на Националната установа, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на
претставување и застапување на Националната установа до нејзиното конституирање.
Министерот за култура во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе именува Управен одбор на Националната установа, согласно
Законот за културата.
Член 5
Управниот одбор на Националната установа во рок
од 30 дена од денот на неговото именување на предлог
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа.
Член 6
Министерството за култура во рок од осум дена од
денот на дадената согласност на Статутот, ќе распише
Конкурс за избор на директор на Националната установа.
Член 7
Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за култура, како
и од други извори.
Член 8
Упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот
на изборот на директор на Националната установа.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10759/1
Претседател на Владата
24 декември2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
___________
4317.
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
142/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
државните службеници за 2020 година изнесува 81,6
денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува со исплата на плата за јануари 2020 година.
Бр. 45-10997/1
28 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
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ршина од 246.152 м2 кое се наоѓа на КП бр.7197 место
викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 13.589 м2, КП бр.7199/1 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 273
м2, КП бр.7199/2 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 529 м2, КП бр.7199/3
место викано Керамидница, катастарска култура н, со
површина од 81 м2, КП бр.7207/2 место викано Керамидница, катастарска култура н-о1, со површина од
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 15.124 м2, КП бр.7207/3 место викано Керамидница,
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ- катастарска култура н-о1, со површина од 15.040 м2,
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ КП бр.7207/4 место викано Керамидница, катастарска
ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ култура н-о1, со површина од 15.098 м2, КП бр.7207/5
место викано Керамидница, катастарска култура н-о1,
ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА,
со површина од 15.124 м2, КП бр.7207/6 место викано
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Керамидница, катастарска култура н-о1, со површина
Член 1
од 15.070 м2, КП бр.7207/7 место викано Керамидница,
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
катастарска култура н-о1, со површина од 15.139 м2,
договор за продажба на земјоделско земјиште во
КП бр.7207/8 место викано Керамидница, катастарска
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија култура н-о1, со површина од 15.155 м2, КП бр.7207/9
и помошни објекти во функција на оранжеријата, односместо викано Керамидница, катастарска култура н-о1,
но објекти во стопанскиот двор со Друштвото за произ- со површина од 15.036 м2, запишано во Имотен лист
водство, трговија и услуги МАГАН-МАК ДОО Ек- бр.13607 за КО Кочани, КП бр.16717/23-дел место виспорт-импорт Скопје на земјоделско земјиште со вкупна кано Керамидница, катастарска култура н, со површиповршина од 37.414 м2 кое се наоѓа на КП бр.949/1, мес- на од 14.513 м2, КП бр.16717/23 место викано Керато викано Кремењот, катастарска култура н-о1, со пов- мидница, катастарска култура н-о5, со површина од
ршина од 10.118 м2, КП бр.949/1, место викано Креме- 3.290 м2, КП бр.16717/23 место викано Керамидница,
њот, катастарска култура н-по2, со површина од 310 м2,
катастарска култура н-о6, со површина од 1.553 м2, КП
КП бр.949/1, место викано Кремењот, катастарска кул- бр.16717/23 место викано Керамидница, катастарска
тура н-по3, со површина од 65 м2, КП бр.949/1, место култура н-опозп1, со површина од 76 м2, КП
викано Кремењот, катастарска култура н-по4, со пов- бр.16717/23 место викано Керамидница, катастарска
ршина од 301 м2, КП бр.949/1 дел, место викано Кремекултура н-опозп2, со површина од 337 м2, КП
њот, катастарска култура н, со површина од 26.620 м2,
бр.16717/23 место викано Керамидница, катастарска
запишано во Имотен лист бр. 298 за КО Дебриште.
култура н-опозп3, со површина од 140 м2, КП
бр.16717/23-дел место викано Керамидница, катастарЧлен 2
ска култура н-опозп4, со површина од 279 м2, КП
Договорот за продажба на земјоделско земјиште во
бр.16717/24 место викано Керамидница, катастарска
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија култура н, со површина од 157 м2, запишано во Имои помошни објекти во функција на оранжеријата, одтен лист бр. 13602 за КО Кочани, КП бр.7207/1-дел
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа
место викано Керамидница, катастарска култура н, со
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу- површина од 71.746 м2, КП бр.7207/1 место викано
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот
Керамидница, катастарска култура н-о5, со површина
на влегувањето во сила на оваа одлука.
од 44 м2, КП бр.7207/1 место викано Керамидница, катастарска култура н-о6, со површина од 4.184 м2, КП
Член 3
бр.7207/1 место викано Керамидница, катастарска кулОваа одлука влегува во сила наредниот ден од детура н-о7, со површина од 11.791 м2, КП бр.7207/1
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
место викано Керамидница, катастарска култура нСеверна Македонија“.
опозп1, со површина од 189 м2, КП бр.7207/1 место викано Керамидница, катастарска култура н-опозп2, со
Бр. 45-11009/1
Претседател на Владата
површина од 405 м2, КП бр. 7207/1 место викано Кера28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, мидница, катастарска култура н-опозп3, со површина
Скопје
Зоран Заев, с.р.
од 71 м2, КП бр.7207/1 место викано Керамидница, ка__________
тастарска култура н-опозп4, со површина од 228 м2,
КП бр.7207/12 место викано Керамидница, катастарска
4319.
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про- култура н, со површина од 668 м2, запишано во Имодажба на земјоделското земјиште во државна сопстветен лист бр. 13608 за КО Кочани, КП бр.16717/15 месност („Службен весник на Република Македонија“ то викано Керамидница, катастарска култура н-опозп1,
бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и
со површина од 33 м2, КП бр. 16717/16 место викано
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на Керамидница, катастарска култура н, со површина од 7
седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе
м2, КП бр.16717/17 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 13 м2, КП
бр.16717/18 место викано Керамидница, катастарска
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА култура н, со површина од 9 м2, КП бр.16717/19 место
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ- викано Керамидница, катастарска култура н, со повЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ршина од 8 м2, КП бр.16717/20 место викано КерамидИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ница, катастарска култура н, со површина од 16 м2, КП
ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, бр.16717/21 место викано Керамидница, катастарска
култура н, со површина од 19 м2, КП бр.16717/22 месОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
то викано Керамидница, катастарска култура н, со повЧлен 1
ршина од 76 м2, запишани во Имотен лист бр.16199 за
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
КО Кочани, КП бр. 16717/1 место викано Керамиддоговор за продажба на земјоделско земјиште во
ница, катастарска култура н-опозп1, со површина од
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 345 м2, КП бр.16717/10 место викано Керамидница, каи помошни објекти во функција на оранжеријата, одтастарска култура н-опозп1, со површина од 46 м2, КП
носно објекти во стопанскиот двор со Друштвото за
бр.16717/11 место викано Керамидница, катастарска
производство, трговија и услуги ОРАНЖЕРИИ ДОБРА
култура н-опозп1, со површина од 28 м2, КП
ДОО Кочани на земјоделско земјиште со вкупна повбр.16717/13 место викано Керамидница, катастарска
4318.
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе
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ска култура н-опозп12, со површина од 40 м2, КП
бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура нопозп13, со површина од 341 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп14, со површина
од 33 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска
култура н-опозп15, со површина од 20 м2, КП бр.6585/1
место викано Трнка, катастарска култура н-опозп16, со
површина од 517 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка,
катастарска култура н-опозп17, со површина од 22 м2, КП
бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура нопозп18, со површина од 96 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп19, со површина од
96 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп20, со површина од 28 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп21, со површина од 41 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп22, со површина од 888 м2, КП
Член 2
бр.6585/10 место викано Трнка, катастарска култура н-о1,
Договорот за продажба на земјоделско земјиште во
со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/11 место викано
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087
м2, КП бр.6585/12 место викано Трнка, катастарска кули помошни објекти во функција на оранжеријата, одтура н-о1, со површина од 15.086 м2, КП бр.6585/13 месносно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу- то викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина
од 13.315 м2, КП бр.6585/2 место викано Трнка, катастармарство и водостопанство во рок од пет дена од денот
ска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/3
на влегувањето во сила на оваа одлука.
место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/4 место викано Трнка, катасЧлен 3
тарска култура н-о1, со површина од 15.085 м2, КП
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од дебр.6585/5 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
површина од 14.542 м2, КП бр. 6585/6 место викано Трнка,
Северна Македонија“.
катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП
бр. 6585/7 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со
Бр. 45-11009/2
Претседател на Владата површина од 15.085 м2, КП бр. 6585/8 место викано Трнка,
28 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП
Скопје
Зоран Заев, с.р.
бр.6585/9 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со
___________
површина од 15.017 м2 запишано во Имотен лист бр.2409
4320.
за КО Богданци Вон Град.
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за проЧлен 2
дажба на земјоделското земјиште во државна сопствеДоговорот за продажба на земјоделско земјиште во
ност („Службен весник на Република Македонија“
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија
бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа
седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА на влегувањето во сила на оваа одлука.
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
Член 3
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ
одлука влегува во сила наредниот ден од деКОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШ- нотОваа
на објавувањето во „Службен весник на Република
НИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, Северна Македонија“.
ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР
Бр. 45-11009/3
Претседател на Владата
28 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
Скопје
Зоран Заев, с.р.
договор за продажба на земјоделско земјиште во државна
___________
сопственост врз кое има изградено оранжерија и помош- 4321.
ни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти
Врз основа на член 37 став (5) од Законот за пензисково стопанскиот двор со Друштвото за производство, трго- то и инвалидското осигурување („Службен весник на Ревија и услуги ДЕНА ПРОДУКТ ДООЕЛ Валандово на публика Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13,
земјоделско земјиште со вкупна површина од 285.654 м2 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15,
кое се наоѓа на КП бр.6585/1 место викано Трнка, катас- 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16,
тарска култура н, со површина од 104.071 м2, КП 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Ребр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н- публика Северна Македонија” бр. 180/19 и 275/19), Влаопозп1, со површина од 11 м2, КП бр.6585/1 место викано дата на Република Северна Македонија, на седницата, одТрнка, катастарска култура н-опозп2, со површина од 113
м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култу- ржана на 28 декември 2019 година, донесе
ра н-опозп3, со површина од 25 м2, КП бр.6585/1 место
ОДЛУКА
викано Трнка, катастарска култура н-опозп4, со површина ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОПОЛНИод 37 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска ТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА
култура н-опозп5, со површина од 35 м2, КП бр.6585/1
2020 ГОДИНА
место викано Трнка, катастарска култура н-опозп6, со
површина од 80 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, каЧлен 1
тастарска култура н-опозп7, со површина од 80 м2, КП
Со оваа одлука се врши дополнително усогласување
бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура нопозп8, со површина од 33 м2, КП бр.6585/1 место викано на пензиите остварени заклучно со декември 2019 година.
Трнка, катастарска култура н-опозп9, со површина од 341
Член 2
м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култуДополнителното усогласување на пензиите од член
ра н-опозп10, со површина од 13 м2, КП бр. 6585/1 место
викано Трнка, катастарска култура н-опозп11, со површи- 1 од оваа одлука, сметано од 1 јануари 2020 година за
на од 41 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастар- сите остварени пензии заклучно со декември 2019 гокултура н-опозп1, со површина од 324 м2, КП
бр.16717/14 место викано Керамидница, катастарска
култура н-опозп1, со површина од 24 м2, КП
бр.16717/2 место викано Керамидница, катастарска
култура н-опозп1, со површина од 19 м2, КП
бр.16717/3 место викано Керамидница, катастарска
култура н-опозп1, со површина од 31 м2, КП
бр.16717/6 место викано Керамидница, катастарска
култура н, со површина од 5 м2, КП бр.16717/7 место
викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 39 м2, КП бр.16717/8 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 5 м2, КП
бр.16717/9 место викано Керамидница, катастарска
култура н, со површина од 9 м2, запишано во Имотен
лист бр. 19833 за КО Кочани.
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дина, се врши на начин што износот во висина од 5%
од вкупниот износ за исплата на пензиите за јануари
2020 година, пресметан пред усогласувањето од членот
37 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, ќе се подели со вкупниот број на корисници на
пензија, кои пензијата ја оствариле заклучно со декември 2019 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

предлог на директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 11.12.2019 година, како што е
предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018 и
21/2018,98/2019 и 153/2019)
Финансискиот план за 2020 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2020 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
Бр. 45-11025/1
Заменик на претседателот 2020 година.
28 декември 2019 година
на Владата на Република
Според усвоената годишна програма односно фиСкопје
Северна Македонија,
нансискиот план за 2020 година вкупните планирани
д-р Бујар Османи, с.р. приходи по основ на користење на доделени броеви и
/или серии на броеви изнесува 52.250.000 денари.
Вредноста на бодот е формирана врз основа на акАГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
тивните одобренија за користење на броеви и /или сеКОМУНИКАЦИИ
рии на броеви кои се планирани да се фактурираат во
4322.
2020 година, со што се планира да се реализираат плаВрз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став
нираните приходи по основ на годишен надоместок за
3 и член 32 став 3 од Законот за електронските комуни- користење на доделени броеви и /или серии на броеви.
кации (Службен весник на Република Македонија
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018,
став 1 алинеја 5 , член 29 став 3 и член 32 став 3 од За21/2018, 98/2019 и 153/2019) а во врска со член 2 паконот за електронските комуникации (Службен весник
раграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на
на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014,
годишниот надоместок за користење на доделени брое44/2015,193/15,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а
ви и /или серии на броеви (Службен весник на Репуб- во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начилика Македонија бр.161/2014), Директорот на Агенцинот на пресметка на годишниот надоместок за користејата за електронски комуникации на ден 18.12.2019 гоње на доделени броеви и /или серии на броеви (Служдина ја донесе следната:
бен весник на Република Македонија бр.161/2014) на
предлог на Секторот за финансии и сметководство број
ОДЛУКА
0508-23/104 од 18.12.2019 година, директорот на
Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа
I
одлука како во диспозитивот.
Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и /или
Бр. 0201-3580/1
Директор на Агенцијата
серии на броеви за 2020 година, во износ од 1 евро во
18 декември 2019 година
за електронски комуникации,
денарска противвредност пресметана по среден курс на
Скопје
Сашо Димитријоски, с.р.
Народна банка на Република Македонија на денот на
__________
фактурирањето.
4323.
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и
II
член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014,
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 го- 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018, 21/2018,98/2019 и
дина.
153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот
за начинот на пресметка на годишниот надоместок за коIII
ристење на радиофреквенции (Службен весник на РепубОваа одлука е конечна.
лика Македонија бр.161/2014,55/2017 и 88/2018 ), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден
Образложение
18.12.2019 година ја донесе следната:
Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и
член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018,
21/2018, 98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на
годишниот надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014), вредноста на бодот за
пресметка на годишниот надоместок за користење на
доделени броеви и /или серии на броеви се утврдува со
одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план
на Агенцијата за 2020 година, во рок од десет дена од
денот на усвојување на годишната програма за работа
и е изразена во евра во денарска противвредност
пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.
Годишната програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2020 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по

ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите
за 2020 година, во износ од 0,8 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка
на Република Македонија на денот на фактурирањето.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 година.
Оваа одлука е конечна.

III

Образложение
Согласно член 24 став 1 алинеја 5 , член 29 став 3 и
член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018,
21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на го-
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дишниот надоместок за користење на радиофреквенции (Службен весник на Република Македонија
бр.161/2014,55/2017 и 88/2018 ), вредноста на бодот за
пресметка на годишниот надоместок за користење на
радиофреквенциите се утврдува со одлука донесена од
директорот на Агенцијата за електронски комуникации
врз основа на годишната програма за работа на
Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за
2020 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден
курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.
Годишната програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2020 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 11.12.2019 година, како што е
предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018,
21/2018, 98/2019 и 153/2019)
Финансискиот план за 2020 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2020 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2020 година.
Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2020 година вкупните планирани
приходи по основ на користење на радиофреквенции
изнесува 414.500.000 денари.
Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренија за користење на радиофреквенции
кои се планирани да се фактурираат во 2020 година, со
што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење радиофреквенции.
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
став 1 алинеја 5 , член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник
на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014,
44/2015, 193/15, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019),
а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014,55/2017 и 88/2018) на
предлог на Секторот за финансии и сметководство број
0508-23/105 од 18.12.2019 година, директорот на
Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа
одлука како во диспозитивот.
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ни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот
надоместок за надзор на пазарот за 2020 година.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 година.
Оваа одлука е конечна.

III

Образложение

Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и
член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15,11/2018, 21/2018,
98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3
од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот (Службен
весник на Република Македонија бр.161/2014), вредноста на коефициентот ,,К” за пресметка на висината
на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите
на јавни комуникациски услуги заради определување
на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2020
година, се утврдува со одлука донесена од директорот
на Агенцијата за електронски комуникации врз основа
на годишната програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2020 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година, во
рок од десет дена од денот на усвојување на годишната
програма за работа.
Годишната програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2020 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 11.12.2019 година, како што е
предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија
бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018, 21/2018
,98/2019 и 153/2019)
Финансискиот план за 2020 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2020 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2020 година.
Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2020 година вкупните планирани
приходи по основ на надоместок за надзор на пазарот
изнесува 51.000.000 денари.
Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа
Бр. 0201-3581/1
Директор на Агенцијата
на планираниот приход за 2020 година по основ на на18 декември 2019 година
за електронски комуникации, доместок за надзор на пазарот и податоците со кои расСкопје
Сашо Димитријоски, с.р. полага Агенцијата за електронски комуникации за
__________
вкупниот годишен приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни коуникацис4324.
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став
ки услуги.
3 и член 30 став 8 од Законот за електронските комуниВрз основа на горенаведеното, согласно на член 24
кации (Службен весник на Република Македонија став 1 алинеја 5 , член 29 став 3 и член 30 став 8 од Забр.39/2014,
188/2014,
44/2015,
193/15,11/2018,
конот за електронските комуникации (Службен весник
21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 пана Република Македонија бр.39/2014, 188/2014,
раграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување
44/2015, 193/15,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а
на годишниот надоместок за надзор на пазарот (Служво врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начибен весник на Република Македонија бр.161/2014), Динот на пресметување на годишниот надоместок за надректорот на Агенцијата за електронски комуникации
зор на пазарот (Службен весник на Република Македона ден 18.12.2019 година ја донесе следната:
нија бр.161/2014) на предлог на Секторот за финансии
и сметководство број 0508-23/106 од 18.12.2019 година , директорот на Агенцијата за електронски комуниОДЛУКА
кации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.
I
Се утврдува вредноста на коефициентот ,,К” која е
Бр. 0201-3582/1
Директор на Агенцијата
еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуал18 декември 2019 година за електронски комуникации,
ниот износ од вкупниот приход на операторите на јавСкопје
Сашо Димитријоски, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4325.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1,
чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната осумдесет и трета седница на ден 26.12.2019 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Крсте Кулев - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, му се утврдува престанок
на функцијата јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 02.01.2020 година.
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 02.01.2020 година, а ке се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОР бр. 7/19
26 декември 2019 година
Скопје

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

__________
4326.
Врз основа на член 28 став 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/07), Комисија за спроведување на избори на членови на
Советот на јавните обвинители во Република Северна Македонија, издава
УВЕРЕНИЕ
ЗА ИЗБРАН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОД РЕДОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
Јасна Жежова родена на 14.3.1964 година во Штип, држава Република Северна Македонија, јавен обвинител
во Вишото јавно обвинителство Штип, на изборите спроведени на ден 12.12.2019 година е избрана за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители. Функцијата член
на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, ќе ја извршува од 1.1.2020 година.
СОИ.бр. 4/19
12 декември 2019 година
Скопје

Претседател на комисијата,
Петар Аневски, с.р.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk
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