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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1322.
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 2 април 2020 година донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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 и 13/20) во членот 2 во став (3) во
табелата во подмерката 2.8 во делот поблиски критериуми и висина на директни плаќања износот „700” се заменува со износот „1500”.

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање
книжни пари во апоен од 10 денари
со изменети белези............................
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање
книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези.......................
Огласен дел.......................................
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1323.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 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 2 април
2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број
98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13,
29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), ќе се применува за
време на траењето на вонредната состојба, доколку со
оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За реализaција на започнатите постапки по објавениот јавен повик за доставување барања за одобрува-

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2642/1
2 април 2020 година
Скопје

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

ње учебник по странски јазик, како и роковите за обезбедување на податоци за потребниот број на учебници
кои се оштетени и не се за употреба и потребниот број
на учебници кои ќе бидат во употреба во наредната
учебна година, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
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Бр. 88 - Стр. 3

Член 2
Роковите во постапките по објавениот јавен повик
за доставување барање за одобрување учебник по

бр. 104/19, 146/19 и 275/19), ќе се применува за време
на траење на вонредната состојба, доколку со оваа
уредба со законска сила не е поинаку уредено.

странски јазик, кои истекуваат за време на траењето на

За продолжување на роковите утврдени во Законот

вонредната состојба, се продолжуваат за два месеца од

за заштита на децата за поднесување на барање за ос-

денот на влегување во сила на оваа Уредба.

тварување на правото на еднократна парична помош
за новороденче, барање за остварување/продолжување

Член 3

на правото на родителски додаток за дете (трето дете),

Роковите, за обезбедување на податоци за потреб-

за поднесување на барање за продолжување на право-

ниот број на учебници кои се оштетени и не се за упот-

то на родителски додаток за дете (четврто дете), како и

реба и потребниот број на учебници кои ќе бидат во

за проверката на исполнетост на условот за присуство

употреба во наредната учебна година, кои истекуваат

на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани нас-

за време на траењето на вонредната состојба, се про-

тавни часови за секој од мерните периоди заради ис-

должуваат за три месеца од денот на влегување во сила

плата на додатокот за образование за третиот и чет-

на оваа Уредба.

вртиот мерен период за учебната 2019/2020 година, за
Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2669/1

Претседател на Владата

2 април 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
__________

1324.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,

Член 2
Роковите кои согласно Законот за заштита на децата се определени за поднесување на барање за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, барање за остварување/продолжување на
правото на родителски додаток за дете (трето дете), како и за барање за продолжување на правото на родителски додаток за дете (четврто дете), престануваат да
течат за време на траење на вонредната состојба и се
продолжуваат за три месеци од денот на истекот на
траењето на вонредната состојба.

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,

Член 3

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

Проверката на исполнетост на условот за присуство

ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-

на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани нас-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 2

тавни часови за секој од мерните периоди, заради ис-

април 2020 година, донесе

плата на додатокот за образование за третиот и чет-

УРЕДБА

вртиот мерен период за учебната 2019/2020 година, нема да се врши до крајот на наставната година.

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ВРЕМЕ НА

Член 4

ВОНРEДНА СОСТОЈБА

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,

Бр. 44-2724/1

Претседател на Владата

10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18

2 април 2020 година

на Република Северна Македонија,

и „Службен весник на Република Северна Македонија“

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
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1325.

1326.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,

ник 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,

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 2 април 2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕ-

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 2 април
2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ ЗА
ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

ВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА

Член 1
Законот за гробишта и погребални услуги („Служ-

Член 1

бен весник на Република Македонија“ бр. 86/08,

Законот за минимална плата во Република Северна

156/10, 53/11, 163/13, 152/15 и 31/16) ќе се применува

Македонија („Службен весник на Република Македо-

за време на траење на вонредната состојба, доколку со

нија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и

оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

140/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-

За рокот на важење на дозволата за управување со

донија“ бр. 124/19 и 239/19), ќе се применува за време

гробишта и дозволата за вршење на погребални услуги,

на траење на вонредната состојба, доколку со оваа

чиј рок на важење е истечен за време на вонредната

уредба не е поинаку уредено.

состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со

За висината на минималната нето плата за месец

законска сила.

април, мај и јуни 2020 година, се применуваат одредЧлен 2

бите од оваа уредба.

Важноста на дозволата за управување со гробишта
Член 2

Висината на минималната нето плата за месец април, мај и јуни 2020 година, изнесува 14.500 денари.

и дозволата за вршење на погребални услуги, чиј рок
на важење е истечен, се продолжува за време на траење
на вонредната состојба како и 60 дена од денот на
престанок на вонредната состојба.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

Северна Македонија“.

Северна Македонија“.

Бр. 44-2737/1

Претседател на Владата

Бр. 44-2765/1

Претседател на Владата

2 април 2020 година

на Република Северна Македонија,

2 април 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

3 април 2020

Бр. 88 - Стр. 5

1327.
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 1 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДОБРОВОЛНО
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО - ,,ДОЈРАН“
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари и тоа:

Стр. 6 - Бр. 88

3 април 2020

3 април 2020

Бр. 88 - Стр. 7

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Доброволното
противпожарно друштво - ,,ДОЈРАН“.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволното
противпожарно друштво - ,,ДОЈРАН“ 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. 44-1649/1
1 април 2020 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 88

3 април 2020

1328.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
- СКОПЈЕ Ц.О.
Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
50.000 литри Екстра лесно Ел-1 гориво на Јавното

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2144/1
Заменик на претседателот
1 април 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1329.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП „ОХРИДСКИ
КОМУНАЛЕЦ“ ОХРИД

претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје
ц.о. за извршување на основните работи од тековно и

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид бр.09-1282/2
од 30.3.2020 година.

инвестиционо одржување на патишта, планирани со
Годишната програма за одржување и заштита на
државните патишта за 2020 година.

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

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат
на товар на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Бр. 44-2427/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1330.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ - ВЕВЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом-Вевчани бр.09-1307/2 од
30.3.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2427/2
2 април 2020 година
Скопје

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

1331.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ШУТО
ОРИЗАРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на општина Шуто Оризари бр.09-1306/1 од
30.3.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2427/3
2 април 2020 година
Скопје

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

1332.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ - ВЕВЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани бр.09-1305/1 од
30.3.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2427/4
2 април 2020 година
Скопје

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

1333.
Врз основа на член 11 точка 7 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,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за 2019 година на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, Скопје
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бр.02-546/1 од 26.2.2020 година, усвоена од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2706/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1334.
Врз основа на член 11 точка 7 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,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ ВО
2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, Скопје
во 2019 година, бр.02-545/1 од 26.2.2020 година, усвоен
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2706/2
2 април 2020 година
Скопје

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

1335.
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 13 од
Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија”
бр.105/09) Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 1 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА КАМАТАТА КОЈА
ПРОИЗЛЕГУВА ОД ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР, НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ
И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ – V ФАЗА, СКЛУЧЕН МЕЃУ
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА И РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД
СКОПЈЕ, КАКО И ПРЕСМЕТАНАТА КАМАТА ОД
СТРАНА НА РАЗВОЈНАТА БАНКА НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Член 1
Владата на Република Северна Македонија ја субвенционира каматата која се пресметува на преостанатиот дел од заемот одобрен со Финансискиот договор,
наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, склучен
меѓу Европската инвестициона банка и Развојна банка
на Северна Македонија АД Скопје во износ од
50.962.187,00 ЕВРА, како и пресметаната камата во висина од 0,5% (годишна каматна стапка) од страна на
Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје на
износот на повлечени средства од Европската инвестициона банка.
Член 2
Средствата за субвенционирање на каматите од
член 1 на оваа одлука се неповратни, а ќе се обезбедат
од Буџетот на Република Северна Македонија, Раздел
09002-Министерство за финансии - функции на
држава, програма 20, ставка 451 – Каматни плаќања
кон нерезидентни кредитори.
Член 3
Се задолжува министерот за финансии во името на
Владата на Република Северна Македонија со Развојна
банка на Северна Македонија АД Скопје да го склучи
договорот за субвенционирање на камати 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. 44-2754/1
Заменик на претседателот
1 април 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3 април 2020
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1336.
Врз основа на член 25 став 1 и 3 и 47 став 1 точка
20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН
ОД 10 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ
1. Во Одлуката за издавање книжни пари во апоен
од 10 денари со изменети белези („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 50/19), во точката
2 се додава нов став 2 којшто гласи:
„Се менуваат основните белези на книжните пари
во апоен од 10 денари опишани во потточка 3.1 од Одлуката за издавање и основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари (Службен весник на Република Македонија бр. 218/16) и во точка 1 од Одлуката за изменување на одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр.
12/17), и тоа во:
- ставот 3, бројот: „16,2“ се заменува со бројот:
„16,1 “.
- ставот 5 бројот: „5,4“ се заменува со броевите:
„3,8“.
- ставот 11 бројот: „3,6“ се заменува со броевите:
„3,3“.
- ставот 12 бројот: „5,4“ се заменува со бројот:
„5,3“.
- ставот 16 бројот: „3,6“ се заменува со броевите:

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/V-1/2020
на Народната банка на
30 март 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
1337.
Врз основа на член 25 став 1 и 3и 47 став 1 точка 20
од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на
Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИЖНИ ПАРИ ВО
АПОЕН ОД 500 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ
1. Во Одлуката за издавање книжни пари во апоен
од 500 денари со изменети белези („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 50/19) во точката 2
се додава нов став 2 којшто гласи:
,,Се менуваат основните белези на книжните пари
во апоен од 500 денари опишани во точка 2 г) од Одлуката за издавање апоенска структура и основни белези на книжни пари („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 45/96) и точка 2 од Одлуката за издавање и печатење банкноти во апоени од 500 и 1000 денари со изменети белези („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/03), и тоа во:
- ставовите 1 и 2 бројот „4“ се заменува со бројот
„3,9“.
- ставот 2 текстот: „Цвет - афион - Македонија“, се
заменува со текст: „Цвет - афион - Северна Македонија“.
2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

„3,3“.
- ставот 20 бројот: „5,4“ се заменува со броевите:
„3,8“.
- ставот 21 бројот: „16,2“ се заменува со бројот:
„16,1 “.

О. бр. 02-15/V-2/2020
30 март 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
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.

