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4421. 

Врз основа на член 187 став (3) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.96/19), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 28 декември 

2019 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 1 

Во Уредбата за мерките за поддршка на производ-

ството на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 29/2019) во член 5 по ставот (3) се додава нов став 

(4) кој гласи: 

    „(4) Tермоелектроцентрала на биогас или термоелек-

троцентрала на биомаса може да се стекне со статус на 

повластен производител кој користи повластена та-

рифа, ако:  

1) е реконструирана по 28.5.2018 година и 

2) според проценка од овластен проценувач, во ре-

конструкцијата се вложени средства во износ повисок 

од 70% од проценетата вредност на инвестицијата пот-

ребна за изградба на нова електро¬централа на истата 

локација, со користење на ист извор на енергија  

 

Член 2 

Во членот 9 став (3) точка 1) зборовите „15 

€¢/kWh“ се заменуваат со зборовите „18 €¢/kWh“. 

 

Член 3 

Во членот 16 по ставот 9 се додаваат два нови става 

(10) и (11), коишто гласат: 

„(10) По исклучок од ставот (7) од овој член, ако во 

тендерска постапка за доделување на премија на елек-

троцентрали кои се градат на земјиште во сопственост 

на Република Северна Македонија на кое е воспоставе-

но право на користење, во една или повеќе понуди оце-

нети како прифатливи е доставен износ на фиксна пре-

мија од 0,01 €/ МWh, се спроведува електронска аукци-

ја со позитивно наддавање на којашто учествуваат сите 

понудувачи чиишто понуди се оценети како прифат-

ливи. 

(11) Предмет на позитивното наддавање од ставот 

(10) од овој член е еднократен квалификациски надо-

месток чијашто почетна вредност се утврдува во тен-

дерската документација и се однесува за секој МW 

инсталирана моќност на електроцентралата.“ 

Ставот (10) станува став (12). 

 

Член 4 

Во членот 23 став (1) зборовите „2020 година“ се 

заменуваат со зборовите „2021 година“. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 45-10981/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4422. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарни-
карство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
152/19), член 10 и член 44 став 2 од Законот за финанси-
рање на единиците на локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 244/19) и член 22 
став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ 
НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИ-
ЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 

2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

распределба на наменски дотации за плати и додатоци 
на плати за вработените во територијалните противпо-
жарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за  2020 
година по општини. 

 
Член 2 

Средствата за плати и додатоци на плати за врабо-
тените во ТППЕ, се утврдуваат во Буџетот на Републи-
ка Северна Македонија за 2020 година, во раздел 05001 
– Министерство за одбрана, Програма А – Децентрали-
зација, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежнос-
ти на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 од оваа уредба, се распределу-
ваат по општини, според следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ, согласно бројот на 
склучени спогодби за преземање во надлежност на градот 
Скопје и општините, како и други вработени со добиена 
согласност од Министерството за финансии, а во рамките 
на одобрените средства по општини обезбедени во Буџе-
тот на Министерството за одбрана за 2020 година и 

- износ на основни плати и додатоци на плати по 
вработен во ТППЕ во согласност со закон. 

 
Член 4 

Распределбата на средствата од член 2 од оваа 
уредба, по општини се врши преку  Министерството за 
одбрана. 

 
Член 5 

Остатокот од средствата за исплатени плати и дода-
тоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно 
ниво, се пренесува во наредниот месец. 
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Член 6 
Остатокот од средствата за исплатени плати и дода-

тоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2020 
година, Министерството за финансии го враќа во Буџе-
тот на Република Северна Македонија. 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

          
Бр. 45-11027/1 Заменик на претседателот 

28 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

4423. 
Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Центра-

лен регистар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 
199/14, 97/15, 153/15, 27/16 и 83/18), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на                           
28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН  НА  ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 
 
1. Со оваа oдлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Централен регистар на Република  Север-
на Македонија за 2020 година,  број 0201-3/42 од 
3.12.2019 година, донесен од Управниот одбор на Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, нa седни-
цата одржана на 3.12.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, a ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2020 година. 

 
Бр. 45-9880/1 Претседател 

28 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4424. 

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за 
трговски друштва („Службен Весник на Република Маке-
донија 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 и 120/18) Владата 
на Република Северна Македонија во својство на Собра-
ние на акционери на Железници на Република Северна 
Македонија Транспорт АД – Скопје, на седницата одржа-
на на 28 декември 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД 

– СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на Надзор-

ниот одбор на Железници на Република Северна Маке-
донија Транспорт АД – Скопје, во врска со Одлуката 
УО бр.2870/1-4 од 16.12.2019 година со која се одобру-
ва Одлука број 2840/1-6 од 14.12.2019 година, донесена 
од Управниот одбор на Железници на Република Се-
верна Македонија Транспорт АД – Скопје, за склучува-
ње на Анекс бр.2 кон Договорот за заем ОДУ 
бр.5091/17 од 25.12.2017 година, продолжен со Анекс 
бр.1 ОДУ бр.2126/18 од 27.12.2018 година, со АД 
МЕПСО во државна сопственост Скопје. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесувањетво, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

       
Бр. 45-9896/1 Заменик на претседателот 

28 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

4425. 
Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за 

трговски друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 и 120/18) Владата на 
Република Северна Македонија во својство на Собрание на 
акционери на Железници на Република Северна Македони-
ја Транспорт АД – Скопје, на седницата одржана на28 де-
кември 2019 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД  

– СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на Управ-

ниот одбор на Железници на Република Северна Маке-
донија Транспорт АД – Скопје, во врска со Одлуката 
УО бр.2840/1-6 од 14.12.2019  година, за склучување на 
Анекс бр.2 кон Договорот за заем ОДУ бр.5091/17 од 
25.12.2017 година, продолжен со Анекс бр.1 ОДУ 
бр.2126/18 од 27.12.2018 година, со АД МЕПСО во 
државна сопственост Скопје. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесувањетво, а ќе се објави во „Службен  весник на 
Република Северна Македонија“.  

   
Бр. 45-9896/2 Заменик на претседателот 

28 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

4426. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Северна 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 Македо-
нија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Советот за унапредување и надзор на ре-
визијата на Република Северна Македонија за 2020 го-
дина бр. 01-286/1 од 5.12.2019 година, донесен од Со-
ветот за унапредување и надзор на ревизијата на Ре-
публика Северна Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија", а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 јануари 2020 година. 

       
Бр. 45-9921/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4427. 

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), Владата на Република Север-
на Македонија,  на седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето 
на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Гостивар 

за потребите на ОСТУ „Гостивар“- Гостивар. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гостивар, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Се-

верна Македонија“. 
 

                  Бр. 45-9998/1                                  Претседател на Владата 
         28 декември 2019 година                                на Република Северна Македонија, 
                       Скопје                                Зоран Заев, с.р. 
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4428. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користе-

ње 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  Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија,  на седницата одржана на 28 

декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА  

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Битола 

за потребите на СОУ „Таки Даскало“- Битола. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10014/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4429. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен 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 седни-
цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ 

ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ П.О. - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Јавно претпријатие за стопанисување со држав-
ните шуми „Национални шуми“ П.О.– Скопје, бр. 09-
5291/2 од 6.12.2019 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-10066/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4430. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен 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 седни-
цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ 
ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ П.О. - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Јавно претпријатие за стопанисување со држав-
ните шуми „Национални шуми“ П.О. – Скопје, бр. 09-
5292/2 од 6.12.2019 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-10066/2   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4431. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ МЕЃУОПШТИНС-
КИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гос-

тивар, бр. 09-5283/2 од 6.12.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/3   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4432. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на општина Дебар, бр. 09-5284/2 од 6.12.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/4   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4433. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-

СИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на општина Демир Хисар, бр. 09-5287/2 од 6.12.2019 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/5   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4434. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда 

на општина Карпош, бр. 09-5286/2 од 6.12.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/6   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4435. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Државна изборна комисија, бр. 09-5285/2 од 

6.12.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/7   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4436. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР  

ЖУПА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на општина Центар Жупа, бр. 09-5288/2 од 6.12.2019 

година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/8   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4437. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика 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 Север-

на Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на 28 декем-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 

локална самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/12). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10066/9   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 37 

 
 

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), Владата на Републи-
ка Северна Македонија,  на седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА  
ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Гости-

вар за потребите на ОСТУ „Гостивар“- Гостивар. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гостивар, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 
 
Бр.45-10118/1                                                                                                             Претседател на Владата  

28 декември 2019 година                                                                                     на Република Северна Македонија, 
    Скопје                                                                                                                          Зоран Заев, с.р.   
 
 

4438. 
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4439. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 

35/19) Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 28 декември 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУ-

ВАЊЕ  СО  ДРЖАВНИТЕ ШУМИ  „НАЦИОНАЛНИ  

ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2020 година на Јавното 

претпријатие за стопанисување со државните шуми 

„Национални шуми“ – п.о. –Скопје, бр.12-985/1 од 

4.12.2019 година, усвоена од Управниот  одбор на ова 

јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

10.12.2019 година. 

2. Оваа  одлука влегува во сила наредниот ден  од 

денот на  објавувањето во ,,Службен весник  на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе почне да се применува 

од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10126/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4440. 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за користе-

ње 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 28 де-

кември 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ  

НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Центар се пренесува во 

сопственост, без надомест, недвижна ствар која се нао-

ѓа на ул. „Стив Наумов“ бб, КП 8889, КО Центар 1, за-

пишана во Имотен лист бр. 112843, сопственост на Ре-

публика Северна Македонија и тоа: 

 

- зграда бр. 2, влез 01, кат ГЛ, број 1, намена на дел 

од зграда ДПД, со внатрешна површина од 84м2; 

- зграда бр. 2, влез 01, кат ПР, број 1, намена на дел 

од зграда Т, со внатрешна површина од 387м2; 

- зграда бр. 2, влез 01, кат ПР, број 1, намена на дел 

од зграда ДПД, со внатрешна површина од 178 м2. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 45-10137/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4441. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен вес-

ник 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 28 декември 2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
КОЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. 

„Љ.Сантов“ Кочани, на КП 11592, КО Кочани, запиша-

ни во Имотен лист бр.20475,сопственост на Република 

Северна Македонија, и тоа: 

 

- зграда 1, влез 02, кат 01,В1-7, ДПД со внатрешна 

површина од 696 м2; 

- зграда 2, влез 01, кат 01,В1-7, ДПД со внатрешна 

површина од 209м2; 

- зграда 2, влез 01, кат ПО, В1-7, П со внатрешна 

површина од 172 м2; 

- зграда 2, влез 01, кат ПР, В1-7, ДПД со внатрешна 

површина од 741 м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на општина Ко-

чани. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

образование и наука и општина Кочани, во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 45-10138/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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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), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија,  на седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА  
БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

 
4442. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Битола 

за потребите на СОУ „Таки Даскало“- Битола. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 
 
 
 Бр.45-10140/1                                                                                                     Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                                                            на Република Северна Македонија, 
    Скопје                                                                                                                     Зоран Заев, с.р. 
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4443. 
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), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија,  на седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со  оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, a за 

потребите на Средното градежно гимназиско училиште на Град Скопје „Здравко Цветковски“- Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Се-

верна Македонија“. 
 

                    Бр. 45-10141/1                                           Претседател на Владата 
          28 декември 2019 година                                       на Република Северна Македонија, 
                         Скопје                                        Зоран Заев, с.р. 
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4444. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија 

(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 62/05, 41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука сe дава согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Репуб-

лика Северна Македонија за 2020 година, под бр.02-775/5 од 6.12.2019 година, донесена од Управниот 

одбор на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија на седницата оддржана на 

6.12.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден од денот на објавувањето  во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година. 

                                                                        

       Бр. 45-10326/1                                           Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                       на Република Северна Македонија, 

              Скопје                                            Зоран Заев, с.р. 

_____________________ 

4445. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија 

(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 62/05, 41/14 и  83/18), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  

ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА ЗА  2020 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука сe дава согласност на Годишниот финансиски план за реализација на Програмата за ра-

бота на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година, бр.02-775/4, од 16.12.2019 

година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, на сед-

ницата, одржана на  6.12.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден од денот на објавувањето  во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10326/2                                                 Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                           на Република Северна Македонија, 

Скопје                                                   Зоран Заев, с.р. 
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4446. 

 
 

                         Бр. 45-10496/1                                             Претседател на Владата 
               28 декември 2019 година                                            на Република Северна Македонија, 
                               Скопје                                               Зоран Заев, с.р. 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 
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4447. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 

став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 

261/19) Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 24 декември 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-

КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-

ВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА, НА ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КОЖУВ-

ЧАНКА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ  НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ „ПРАШНИК“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ми-

нерална вода, на Друштвото за производство, трговија 

и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци  

на локалитетот „Прашник“, Општина Кавадарци, сог-

ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на концесија за детални геолошки истражувања 

на минерална суровина бр.45-745/1 од 5.2.2019 година 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.29/19). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 

КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци достави 

понуда со број 00000262 на 26.11.2019 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 

КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци ги испол-

ни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската 

документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци се доделу-

ва концесија за детални геолошки истражувања на ми-

нералната суровина – минерална вода на локалитетот 

„Прашник“ Општина Кавадарци, со површина на прос-

тор на концесија за детални геолошки истражувања де-

финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 

а точките се дефинирани со координати како што е да-

дено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 4555477 7584960 

2 4555477 7585098 

3 4555277 7585098 

4 4555277 7584898 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.033800 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок од 15 дена сметано од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-

рот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10570/1   Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4448. 

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

ничкиот систем („ Службен весник на Република Маке-

донија “ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 

130/14,152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, во својство на Собрание на 

Друштвото, на седницата, одржана на  28 декември 

2019 година, донесе 

    

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-

НИТЕ ПРОГРАМИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  ТРАНСПОРТ 

АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ГОДИНА ДО 

2022 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на инвестицио-

ните програми на Железници на Република Северна 

Македонија  Транспорт АД – Скопје содржани во Биз-

нис планот за работење на Железници на Република 

Северна Македонија  Транспорт АД – Скопје за период 

од 2020 година до 2022 година и усвоени од Управниот 

одбор на Друштвото, со Одлука бр. 2840/1-8 од 

14.12.2019 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „ Службен весник на Република 

Северна Македонија “, а ќе отпочне да се применува од 

1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10712/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4449. 
Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

ничкиот систем („ Службен весник на Република Маке-
донија “ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 
130/14,152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, во својство на Собрание на 
Друштвото, на седницата, одржана на  28 декември 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКАТА 
ПРОГРАМА  НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ 

ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Финансиската 

програма  на Железници на Република Северна Маке-
донија Транспорт АД – Скопје содржанa во Бизнис 
планот за работење на Железници на Република Север-
на Македонија Транспорт АД – Скопје за 2020 година 
и усвоенa од Управниот одбор на Друштвото, со Одлу-
ка бр.  2840/1-7 од 14.12.2019 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува   во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „ Службен весник на Република 
Северна Македонија “, а ќе отпочне да се применува од 
1 јануари 2020 година. 

 
Бр. 45-10712/2   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4450. 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на  28 
декември 2019  година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРА-
ТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КА-
ТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната прог-
рама за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за 
катастар на недвижности за 2020 година, бр. 1415-17830/3 
од 23.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 
1 јануари 2020 година. 

 
Бр. 45-10745/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

4451. 
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 Север-
на Македонија“ бр. 98/19 ), а во врска со член 187 став 
(1) точка 7 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 
97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 
129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 
132/16, 35/18, 220/18, 245/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр. 180/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ИЗ-
НОСОТ НА ПЛАТЕНАТА АКЦИЗА НА ЕНЕРГЕНТИ  

 
1. Со оваа одлука се утврдува дел од износот на 

платената акциза на енергенти наведени во член 92 
став (3), точки 1), 2) и 5) од Законот за акцизите (*) во 
висина од 9,18%, Министерството за финансии да 
врши уплата на сметка на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Република Северна Маке-
донија.                                                       

2. Со денот на отпочнувањето на примената на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за утврдување и 
уплатување на дел од износот на платената акциза на 
минерални масла („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 84/03). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна  Ма-
кедонија“, а  ќе отпочне  да се применува од 1 јануари 
2020 година.  

 
Бр. 45-10903/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4452. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на  28 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ФРСТ МЕДИКАЛ 
КАНАБИС УВОЗ – ИЗВОЗ ДООЕЛ – БИТОЛА  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало ФРСТ МЕДИКАЛ КАНА-
БИС увоз – извоз ДООЕЛ – Битола  со број 19-48/6  од   
25.12.2019 година. 
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 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45/10912/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

___________ 

4453. 

Врз основа на член 2 , став 3 и член 18 од Законот 

за плата и други надоместоци на пратениците во Соб-

ранието на Република Македонија и другите избрани и 

именувани лица во Републиката (“Службен весник на 

СРМ“бр.36/90) и “Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 

161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 

11/2012,145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата, 

одржана на 28 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-

НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1.Во член 1 од  Одлуката за утврдување на коефи-

циенти за пресметување на платата на функционерите 

кои ги именува Владата на Република Македонија 

(“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 

94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 

137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 

39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 

70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 

99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 

19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 

108/2018, 209/2018, 234/2018 и (“Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр 73/2019, 139/2019, 

147/2019 и 262/2019), во табелата: 

- во алинејата -“заменик на директорот на Агенци-

јата за национална безбедност на Владата на Република 

Северна Македонија – коефициентот2,9 се заменува со 

коефициент 3,5“ 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануа-

ри 2020 година. 

 

Бр. 45-11031/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 

4454. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 

31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 де-

кември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ  СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-

ГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-

ВИЈА И УСЛУГИ МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ 

  

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште  и за склучува-

ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште, сопственост на Република Северна 

Македонија, по пат на непосредна спогодба, на Друш-

твото за производство, трговија и услуги МХЕ ТО-

ПОЛКИ ДОО Скопје со седиште во Скопје-Центар, 

Бул.„Св. Климент Охридски“ бр.30, за градежно зем-

јиште со вкупна површина од 6508м2 и кое претста-

вува: 

- КП.бр.1169/7 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 4м2,запишана во Имотен лист бр.308; 

- КП.бр.1007/4 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 22м2,запишана во Имотен лист бр.307; 

- КП.бр.1016/2 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 152м2,запишана во Имотен лист бр.252; 

- КП.бр.1032 КО Долно Јаболчиште со површина од 

2300м2,запишана во Имотен лист бр.315; 

- КП.бр.1154/6 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 22м2,запишана во Имотен лист бр.258; 

- КП.бр.970/4 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 22м2,запишана во Имотен лист бр.310; 

- КП.бр.1031/3 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 1402м2,запишана во Имотен лист бр.313; 

- КП.бр.1033 КО Долно Јаболчиште со површина од 

484м2,запишана во Имотен лист бр.271; 

- КП.бр.1038/3 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 278м2,запишана во Имотен лист бр.314; 

- КП.бр.1169/8 КО Долно Јаболчиште со површина 

од 14м2,запишана во Имотен лист бр.277; 

- КП.бр.1037 КО Долно Јаболчиште со површина од 

505м2,запишана во Имотен лист бр.281; 

- КП.бр.359/8 КО Дреново со површина од 

1303м2,запишана во Имотен лист бр.264, 

согласно Проект за инфраструктура за линиска ин-

фраструктурна градба за мала хидроелектрична цен-

трала Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти КО 

Долно Јаболчиште и КО Дреново, општина Чашка со 

тех.бр.516/14 од септември 2017 година изработен од 

БИЛДД.О.О.Е.Л. –извоз-увоз Скопје, а одобрен-заве-

рен со Потврда за заверка бр.71-5739/9 од 11.9.2017 го-

дина од Министерство за транспорт и врски, за изград-

ба на  мала хидроелектрична централа. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-11040/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4455. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен вес-

ник 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 28 декември 2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Специјализирана болница за бе-

лодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново 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 Јавната здравствена 

установа Здравствен дом - Велес. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Специ-

јализирана болница за белодробни заболувања и тубер-

кулоза -Јасеново, склучува договор со директорот на 

Јавната здравствена установа Здравствен дом –Велес, 

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 де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10116/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4456. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 

4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 

15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 24 декември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ - 

ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ  НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВО-

ДИ (КОМПОНЕНТИ) ПОТРЕБНИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ТЕХНОЛОШКО НАПРЕДНИ ПРОИЗВОДИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за  намалување 

на  увозните давачки - царинските стапки  на одделни 

производи (компоненти) потребни за производство на 

технолошко напредни производи и тоа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Стоките  од член 1 на оваа одлука ќе  се увезуваат 

заклучно со 30.6.2020 година. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, а ќе се применува од 1.1.2020 година.  

                                                                                                   

Бр. 45-10770/1   Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4457. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Бр. 45-10208/1                                                                                                               Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                                                                       на Република Северна Македонија, 

          Скопје                                                                                                                              Зоран Заев, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2020 ГОДИНА 
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4458. 

Врз основа на член 18 став 3 од Закон за извршува-

ње на Буџетот на Република Северна Македонија за 

2020 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.265/19), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 28 декември 

2019 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА 

НА ДИЈАСПОРАТА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1. Со оваа програма се утврдува намената на 

средствата обезбедени во Буџетот на Република Се-

верна Македонија за 2020 година, утврдени во Раз-

дел 040.01 -Влада на Република Северна Македо-

нија, Потпрограма 14 – Иселеништво, ставка 464-

разни  трансфери, наменети за финансирање на 

проекти од областа на дијаспората, во вкупен износ 

од 6.000.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-

ристат за финансирање на програмски активности на 

здруженија, правни и физички лица со следниве прио-

ритетни цели 

 

 Опис на приоритет Вкупен износ во 

денари 

  Грижа за дијаспората во 

соседството и во светот 

 Продлабочување на 

културната соработка помеѓу 

Република Северна 

Македонија и дијаспората;  

 Промоција на мајчиниот  

јазик, традиција и култура; 

 Постоењето на пишани и 

електронски медиуми на 

мајчин јазик за потребите на 

граѓаните на Република 

Северна Македонија во 

дијаспората; 

6.000.000,00 

 

3. За реализација на оваа програма се грижи Гене-

ралениот секретаријат на Владата нa Република Север-

на Македонија - Кабинетот на министерот задолжен за 

дијаспора. 

4. Корисниците на кои ќе им бидат доделени сред-

ства согласно оваа програма, по завршување на своите 

програмски активности ќе достават извештај за корис-

тењето на средствата до Генералениот секретаријат на 

Владата на Република Северна Македонија - Кабинетот 

на министерот задолжен за дијаспора најдоцна до 31 ја-

нуари 2021 година. 

5. Генералениот секретаријат на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија -Кабинетот на министерот 

задолжен за дијаспора, ќе достави Извештај за реализа-

ција на оваа програма до Владата на Република Север-

на Македонија, најдоцна до 28 февруари 2021 година. 

6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе почне да се применува 

од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-9922/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4459. 

Врз основа на член 5 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-

публика Северна Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 

41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 го-

дина,  донесе 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Oваа програма е наменета за промоција и поддршка 

на туризмот на Република Северна Македонија за 2020 

година. 

Потребните средства за реализација на Програмата 

се предвидени во Буџетот на Република Северна Маке-

донија за 2020 година и изнесуваат 140.314.000,00 де-

нари од кои 78.100.000,00 на сметка 637, 60.000.000,00 

денари на сметка 631 и 2.214.000,00 денари на сметка 

787 и истите се планирани во Буџетот на раздел 10003 - 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот катего-

рија 42 - стоки и услуги, 46 - субвенции и трансфери и 

48 - капитални расходи. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 став 2 на оваа програма се на-

менeти за промотивни активности, маркетинг и меѓу-

народна соработка и активности за поддршка на туриз-

мот и тоа: 

а) За промотивни активности, маркетинг и меѓуна-

родна соработка се наменуваат вкупно 34.000.000,00 

денари и тоа за: 

1. Учество на меѓународни, регионални и локални 

туристички саеми во Истанбул, Мадрид, Љубљана, Со-

фија, Белград, Берлин, Загреб, Тирана, Букурешт, 

Приштина,  Сингапур, Римини, Лондон, Варшава, Из-

мир, Дубаи Експо 2020, Скопје и други, како и учество 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 93 

 
 

и организација на мeѓународни, регионални и локални 

инвестициски и други семинари, конференции, самити 

и форуми од областа на туризмот во странство и во 

Скопје и други градови, согласно потребите и барањата 

од туристичкото стопанство и Владата на Република 

Северна Македонија.  

се наменуваат 16.250.000,00 денари. 

2. Организирање на промотивни кампањи кои ќе се 

водат во Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Алба-

нија, Косово, Полска, Германија, Романија, Шведска, 

Италија, Израел, Турција, Република Северна Македо-

нија и други. Промотивните кампањи ќе содржат: 

- Аутдор кампањи (билборди, подвижни и непод-

вижни реклами),  

- Реклами во печатени медиуми,  

- Електронска промоција,  

- Промовирање преку блогери и 

- Промовирање преку влогери  

се наменуваат 13.000.000,00 денари. 

3. Продукција, дизајн, изработка, печатење и дис-

трибуција на промотивен материјал    (брошури, во-

дичи, флаери, мапи, бизнис картички и слично)  

се наменуваат 1.000.000,00 денари. 

4. Продукција на видео материјал за Република Се-

верна Македонија како туристичка дестинација и про-

дукција, дизајн, изработка, печатење и дистрибуција за 

нова комплементарна туристичка брошура,  

се наменуваат 600.000,00 денари. 

5. Изработка на ситен промотивен материјал (пен-

кала, чаши, USB, беџови, тефтери и друго) за промо-

тивни туристички цели со цел промоција на Република 

Северна  Македонија како туристичка дестинација,  

се наменуваат 1.000.000,00 денари, 

6. Продукција, дизајн, изработка, печатење и дис-

трибуција на водич „Слободни патувачи“,  

се наменуваат 600.000,00 денари. 

7. Продукција, дизајн, изработка, печатење и дис-

трибуција на фото брошура. Фото брошурата ќе биде 

една од главните промотивни алатки на Северна Маке-

донија на социјалните медиуми, односно под одреден 

специфичен и карактеристичен хаштаг кој ќе биде ак-

тивен на Инстаграм. Тематските фотографии ќе прика-

жуваат различни перспективи на нашата земја, природ-

ни убавини, културни и традиционални настани и ма-

нифестации, луѓе, историја се она што и дава оргина-

лен и безвремен карактер на Северна Македонија,  

се наменуваат 100.000,00 денари. 

8. Продукција на 360 виртуелни тури за туристички 

дестинации во Република Северна  Македонија,  

се наменуваат 500.000,00 денари.     

9. Редизајн, репрограмирање, хостинг, поддршка и 

одржување на македонскиот официјален туристички 

портал на веб страната Macedonia-Timeless, како и хос-

тинг поддршка и одржување на веб страната  

www.tourismmacedonia.gov.mk,  

се наменуваат 450.000,00 денари. 

10. Организација на информативни патувања во Ре-

публика Северна Македонија за блогери, влогери, ин-

флуенсери, туроператори, медиуми, новинари и други, 

чија цел е запознавање со туристичките потенцијали на 

нашата земја и промоција на туристичките дестинации 

и производи со цел постигнување на одредено ниво на 

препознатливост и конкурентност на македонскиот ту-

ристички производ, 

се наменуваат 500.000,00 денари 

б) За активности за поддршка на туризмот се наме-

нуваат вкупно 12.260.000,00 денари и тоа за: 

1. Проект за изработка на „Водич за Виа Егнатиа“, 

кој ќе содржи податоци, информации, слики и текст за 

овој значаен римски трговски пат, кој проаѓа и низ на-

шата држава. Водичот ќе биде изработен и испечатен 

на македонски, албански и англиски јазик. 

2. Проект „Означување на локалитетите за спортско 

качување на Кадина река и Маврово“, проект кој има 

за цел промоција на спортското качување и активниот 

туризам во државата, со поставување на ознаки и пато-

кази за полесно пристигнување до локациите, како и 

нивно дополнително маркирање. 

3. Проект „Уредување на туристички локалитети 

(природна реткост), Истевнички Кукуље и Попова 

Шапка “, со цел уредување и промоција на оваа при-

родните реткости во Република Северна Македонија. 

Проектот ги опфаќа следните активности: поставување 

на летниковци, маси и клупи на овие туристички атрак-

ции. 

4. Втора фаза од проектот „Означување на старите 

чаршии во Прилеп, Битола, Струга и старото јадро во 

Охрид“. Со овој проект ќе се означат со туристички па-

токази и знаци старите чаршии и делови од градовите, 

од туристички аспект и ќе можат да се прочитаат ин-

формации за некои позначајни настани и податоци за 

одредени објекти во истите. 

5. Проект „10 планински врвови“ - Кораб – Голем 

Кораб, Шар Планина – Титов Врв, Шар Планина – 

Љуботен, Стогово – Бабин Срт,  Баба – Пелистер, 

Ниџе – Кајмакчалан, Јакупица – Солунска Глава, 

Осогово – Царев Врв, Плачковица – Лисец, Беласица 

- Тромеѓа, проект кој има за цел промоција на аван-

туристичкиот туризам на овие најпознати врвови во 

Република Северна Македонија, и тоа со означување 

на постоечките пешачки патеки до нив, поставување 

на атракции на врвовите на овие десет планински 

масиви во државата. 

6.  Проект „Поставување на насоки за спортско ка-

чување за туристичката атракција Бислимска клисура“, 

со цел развој на рекреативен спортски туризам, преку 

уредување на нови и санација на постоечки тренинг ло-

кации за качување на карпа на оваа природна атрак-

ција. 

http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
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7.  Редизајн на гастрономскиот водич „Вкусовите 

на Македонија“, со цел дополнување и промена на во-

дичот во насока на збогатување на содржините, како и 

печатење на нови примероци од истиот. 

8.  Проект  „Изработка на Археолошки водич“, во 

соработка со институциите за култура и култрно нас-

ледство, ќе се изработи убав и содржаен водич за архе-

ологијата во државата,  наменет за странската и домаш-

ната јавност и тоа на неколку светски јазици, со цел 

збогатување на културната и туристичката понуда. 

9. Проект „Тумба Маџари“. Со реализација на про-

ектот обележување на ,,Археолошкиот локалитет 

ТУМБА МАЏАРИ”  своевидно ќе се придонесе до заб-

рзан развој на културниот туризам, за кој потенцијали-

те во државата се навистина значајни. Ќе се надмине 

проблемот со необележаноста на овој значаен архео-

лошки локалитет од светски рамки и ќе се зголеми по-

сетеноста на странските и домашни туристи кои ќе 

имаат можност да посетат еден значаен локалитет кој 

го опишува животот на луѓето пред 8.000 години. 

10. Проект за збогатување на туристичката понуда 

на езеро Козјак. Во соработка со локалната самоуправа 

од општина Желино, ќе се изработат видиковци и од-

моралишта на овој значаен нов туристички потенцијал, 

и ќе се означат со информативни табли туристичките 

потенцијали со цел промоција на туризмот и езерото во 

домашната и светската јавност. 

11. Изработка на водич за спортско качување, со 

цел дополнување и промена на водичот во насока на 

збогатување на содржините, како и печатење на нови 

примероци од истиот. 

12. Формирање на авто кампови и нивна промоција 

- зголемување на туристичката понуда, развој на авто-

камперскиот туризам, нивна промоција и привлекува-

ње на странски и домашен капитал за формирање на 

автокампови. 

13. Формирање, развој, оградување и означување на 

туристички развојни зони. 

14. Аплицирање на европски фондови, фондови од 

донаторски организации, национални програми и 

друго. 

15. Доспеани ненамирени обврски од претходните 

години, како и ненавремено реализирани проекти кои 

бараат подолг временски рок на набавка и извршени 

услуги.  

в) Финансиски средства кои се наменуваат за фун-

кционирање на Агенцијата за промоција и поддршка на 

туризмот (кирии, комунални услуги, поправка и од-

ржување, материјали и ситен инвентар, опрема и ма-

шини, обуки, купување мебел, правни и сметковод-

ствени услуги и друго). 

се наменуваат 11.840.000,00 денари. 

Член 3 

За субвенционирање на странскиот организиран ту-

ристички промет се наменети вкупно 80.000.000,00 де-

нари, дел од буџетска сметка 637 во износ од 

20.000.000,00 а остатокот на средствата во висина од 

60.000.000,00 денари се обезбедуваат од сметка 631 од 

игри на среќа. 

 

Член 4 

Средствата во висина од 2.214.000,00 денари од 

сметка 787, од кои 1.000.000.00 денари се наменуваат 

за организирање на презентации и средби со странски 

турооператори и денови на македонскиот туризам во 

странство, како и организација на презентации и наста-

ни во Република Северена Македонија, а 1.214.000,00 

денари за купување на возила. 

 

Член 5 

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа 

програма ќе се грижи Агенцијата за промоција и под-

дршка на туризмот. 

 

Член 6 

Распределбата на средствата од оваа програма, сог-

ласно дефинираните активности и проекти од оваа 

програма, Агенцијата за промоција и поддршка на ту-

ризмот ја врши според критериумите за рамномерен 

регионален развој. 

 

Член 7 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот 

за реализираните активности ќе достави извештај до 

Владата на Република Северна  Македонија, како и по-

стигнатите резултати со образложение за евентуални 

отстапувања од планираните активности заклучно со 

31 јуни 2021 година. 

 

Член 8 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година. 

  

Бр. 45-10034/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 

4460. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 

66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 

138/14,  177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 

и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 98/19 и 244/19) и член 41 став 3 од Зако-

нот за извршување на Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2020 година („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 28 декември 2019 година, донесе   
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П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I. Со планираните средства во оваа програма ќе се 

реализираат приоритетни активности со кои се оства-

рува јавниот интерес на државата утврдени во член 22 

став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 

51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 

72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 98/19 и 244/19), при што определба е одржување на 

националниот систем на натпревари и учество на наци-

оналните тимови и спортистите поединци во рамки на 

меѓународните натпревари, одржување меѓународни 

спортски натпревари и манифестации во Република Се-

верна Македонија, научна поддршка на спортот и реа-

лизација на проекти од областа на спортот.  

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-

лика Северна Македонија за 2020 година, во раздел 

161.01 – Агенцијата за млади  и спорт се определува 

истите да се користат за:  

 

I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународен прог-

рама, ставка 463 – Трансфер до невладини организации 

за кои се утврдени средства во износ од 24.822.000,00 

денари.  

 

I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт 

Програма 4  

Потпрограма 40 - Меѓународна програма  

Ставка 463 - Трансфер до невладини организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Партиципација за финансирање на меѓународни 

програми на националните спортски федерации. Пла-

нирана е партиципација во реализацијата на програми-

те на националните  спортски  федерации за  учество  

во меѓународниот систем на натпревари.  

Во  2020 година, наши спортисти, национални ти-

мови и спортски клубови  ќе настапат во рамки на ре-

гионални првенства, европски и светски првенства, ку-

пови, отворени првенства и друг вид меѓународни нат-

превари, за што се утврдени средства во износ од 

14.822.000,00 денари. 

2. Партиципација за финансирање на традиционал-

ни меѓународни спортски натпревари и манифестации. 

Планирана е партиципација за реализација на програ-

мите на националните спортски федерации за органи-

зација на традиционални меѓународни спортски нат-

превари и манифестации. Во Република Северна Маке-

донија се одржуваат поголем број традиционални 

спортски натпревари и манифестации во повеќе 

спортови. Некои од нив се дел од Календарите за нат-

превари на меѓународните спортски асоцијации,  со 

што   се валоризира и нивната вредност и значење, за 

што се утврдени средства во износ од 3.700.000,00 де-

нари. 

3. Партиципација за научна поддршка на спортот за 

изведување на фундаментални истражувања во сите 

сегменти на дејноста спорт. Планирани се развојни и 

апликативни проекти од јавен и локален интерес за на-

ционалниот и врвниот спорт, спортските клубови, учи-

лишните спортски клубови, националните спортски 

федерации и меѓународните спортски асоцијации – Ин-

ститут за спорт за што се утврдени средства во износ 

од 1.000.000,00 денари.  

4. Партиципација за подготовки на спортисти од 

Република Северна Македонија за учество на Летните 

Олимписки Игри – Токио  2020. Планирана е партици-

пација за реализација на програмите на националните 

спортски федерации за учество и подготовки на еви-

дентните кандидати за учество на Летните  Олимписки 

Игри – Токио 2020, за што се утврдени средства во из-

нос од 3.300.000,00 денари. 

5. Партиципација за организација на европски и 

светски првенства  во Република Македонија. Планира-

на е партиципација за реализација на програмите на на-

ционалните спортски федерации за организација на ев-

ропски и светски првенства во Република Северна Ма-

кедонија, за што се утврдени средства во износ од 

2.000.000,00 денари. 

 

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10038/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4461. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН,ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР 

И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2020 ГОДИНА 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 97 

 
 



 Стр. 98 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 101 

 
 

 

Бр. 45-10062/1                                             Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                                        на Република Северна Македонија, 

Скопје                                                     Зоран Заев, с.р. 

_________ 
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4462. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 103 

 
 



 Стр. 104 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 105 

 
 



 Стр. 106 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 107 

 
 

 

 

 

 

                Бр. 45-10063/1                                    Претседател на Владата 
        28 декември 2019 година                                        на Република Северна Македонија, 
                     Скопје                                      Зоран Заев, с.р. 
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4463. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 109 

 
 



 Стр. 110 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 111 

 
 



 Стр. 112 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

                     Бр. 45-10064/1                                            Претседател на Владата 
             28 декември 2019 година                                             на Република Северна Македонија, 
                            Скопје                                        Зоран Заев, с.р. 

 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 113 

 
 

4464. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 



 Стр. 114 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 115 

 
 



 Стр. 116 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 117 

 
 

 

Бр. 45-10082/1                                                     Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                                              на Република Северна Македонија, 

Скопје                                                          Зоран Заев, с.р. 

 



 Стр. 118 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

 
4465. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 

И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, 

ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ, КАКО И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА  

ПРЕГЛЕД ЗА УМРЕНИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 119 

 
 



 Стр. 120 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 121 

 
 



 Стр. 122 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 123 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Бр. 45-10086/1                                       Претседател на Владата 
           28 декември 2019 година                                       на Република Северна Македонија, 
                          Скопје                                        Зоран Заев, с.р. 

 



 Стр. 124 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

4466. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 125 

 
 



 Стр. 126 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 127 

 
 



 Стр. 128 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 129 

 
 



 Стр. 130 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

 

 

 

 

      Бр. 45-10092/1 Претседател на Владата 
28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
           Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 131 

 
 

4467. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2020 

ГОДИНА 



 Стр. 132 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

                Бр. 45-10093/1                                 Претседател на Владата 
       28 декември 2019 година                                на Република Северна Македонија, 
                     Скопје                                                         Зоран Заев, с.р. 

 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 133 

 
 

4468. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО 

(ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - 

КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА 

СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ КАКО И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 



 Стр. 134 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

 

 

 

 

                     Бр. 45-10095/1                                            Претседател на Владата 
            28 декември 2019 година                                           на Република Северна Македонија, 
                            Скопје                                              Зоран Заев, с.р. 

 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 135 

 
 

4469. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 



 Стр. 136 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 137 

 
 



 Стр. 138 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 139 

 
 



 Стр. 140 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 141 

 
 



 Стр. 142 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 143 

 
 



 Стр. 144 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 145 

 
 



 Стр. 146 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

 

 

 

 

                      Бр. 45-10114/1                                            Претседател на Владата 
            28 декември 2019 година                                         на Република Северна Македонија, 
                             Скопје                                               Зоран Заев, с.р. 

 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 147 

 
 

4470. 

Врз основа на член 218 став (1) од Законот за води-

те („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 28 декември 

2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I 

 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за из-

вршување на работите согласно член 212 од Законот за 

водите и тоа за: управување и развој на водните ресур-

си и надоместување на трошоците за работење на орга-

ните на државната управа и органите и организациите 

кои имаат соодветни надлежности во управувањето со 

води, изградба на нови и одржување и унапредување 

на постојните јавни водоснабдителни објекти, изградба 

на нови и одржување и унапредување на постојните 

хидромелиоративните системи и хидросистеми, одржу-

вање и заштита на природните езера, одржување на во-

дотеци, изградба и одржување на објекти за регулација 

на водотеци, заштита од штетните дејства на водите 

вон населени места, подготовка на планови за одбрана 

од поплави и замрзнување, планови за заштита од еро-

зија и порои, подготовка на соодветни планови за заш-

тита од други штетни дејствија на водите вон населе-

ните места, контрола на состојбите и собирање и обра-

ботка на податоците за резерви на вода и нивно рацио-

нално користење, хидрогеолошки и други истражу-

вања, подготвува и организирање на спроведувањето 

на програмата за мерки за заштита на водите од загаду-

вање, преземање на мерки за извршување на определе-

ни работи за заштита од загадување, мониторинг и ут-

врдување на состојбата со квалитетот и квантитетот на 

водите и мониторинг на безбедноста на водата за кон-

сумирање од страна на човекот, воспоставување и од-

ржување на заштитни зони и изградба на одржување на 

објекти за заштита на водите од загадување.  

 

II 

 

Средствата за извршување на работите наведени во 

дел I на оваа програма, кои се утврдени во членовите 

206, 213, 214 и 215 од Законот за водите ќе се остварат 

од следните извори: 

                           Изворни  приходи 

1. Надоместок за користење на водите од: 

1.1 

Правни лица кои произведуваат електрична 

енергија од хидроелектрични централи за секој 

произведен киловат час - 1,0% од производната 

цена 

1.2 

Правни лица кои произведуваат електрична 

енергија од термоелектрични централи за секој 

произведен киловат час - 0,5% од производната 

цена  

1.3 

Правни лица кои користат вода од јавен или 

сопствен водоснабдителен систем, за 

консумирање, за секој употребен или 

искористен метар кубен искористена вода - 2% 

од утврдената цена од давателот на услугата 

1.4 

Правните и физички лица, кои користат вода од 

јавен или сопствен водоснабдителен систем, за 

комерцијални цели (флаширање на вода) - 0,5% 

од продажната цена на производот 

1.5 

 Правните и физички лица, кои користат вода  за 

производство на храна , пијалоци и технолошки 

потреби -  2% од цената на метар кубен 

искористена вода во јавниот водоснабдителен 

систем 

1.6 

Правни и физички лица кои користат вода од 

јавен или сопствен водоснабдителен систем на 

геотермални води - 7 денари од утврдената цена 

за метар кубен искористена вода 

1.7 

Правните и физички лица, кои користат вода за 

одгледување на риби, во рибници и во кафези и 

водни птици - 3% од продажна цена на килограм 

риба, односно птици 

 

1.8 

Правни и физички лица кои користат вода за 

наводнување - 2% од утврдена цена на метар 

кубен за хектар земјиште 

 

1.9 

Правни и физички лица кои користат вода за 

одводнување - 1% од утврдена цена на метар 

кубен од давателот на услугата 

1.10 

Правни и физички лица кои користат вода за 

миење и сепарирање на песок, чакал и камен - 

2% од цената на метар кубен сепариран 

материјал 

2. Надоместок за испуштање на води од: 

2.1 
Правни и физички лица кои испуштаат 

непречистени отпадни води и води со 
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променливи својства и отпадни материи и 

супставнции во реципиентите, а немаат уреди за 

прочистување - 1% од утврдената цена за 

собирање и третман на отпадни води 

3. Надоместок за вадење песок, чакал и камен од: 

3.1 

Правни и физички лица кои со дозвола вадат 

песок, камен и чакал од коритата и бреговите на 

водотеците, езерата, акумулациите, пороите и 

другите површински водни тела, и површините 

кои во Катастарот на недвижности се заведени 

“под води” - 7% од  цената на метар кубен 

изваден песок, камен и чакал  

4. 

Закупнина на државно земјиште дадено под 

закуп, што во Катастарот на недвижности се 

води „под води“ 

5. Средства од Буџетот на РСМ (трансфер) 

6. 
Буџетите на општините, општините во градот 

Скопје, градот Скопје  

7. Други приходи во согласност со закон 

 

III 

 

Вкупно планираните средства во оваа програма ќе 

се распределуваат спрема одредените проценти по на-

мени согласно член 212 став (6) од Законот за водите и 

тоа како следи: 

 

 Намена 
% 

 

Планирани 

средства во 

(денари) 

1. 

- Изградба на нови и 

одржување и унапредување 

на постојните јавни 

водоснабдителни објекти  

 

- Регулација на водотеци 

заради заштита од штетно 

дејство на вода 

32,3 

 

28,9 

 

20.000.000,00 

 

 

17.900.000,00 

2.  

Исплата на заостанати 

долгови по склучени 

договори од Програмата за 

управување со водите за 

2019 година 

13,2 8.100.000,00 

3. 

Методологија за 

пресметување на единицата 

на штетност согласно со 

количината на испуштената 

2,4 

 

 

1.500.000,00 

 

вода и видот и количината 

на отпадните материи и 

супстанции што се 

испуштаат во површинските 

и подземните води.  

 

 

4. 

Санирање на таложник во 

Пречистителна станица за 

отпадни води во Јегуновце и 

сервисирање на пумпи во 

Пречистителна станица за 

отпадни води во Јегуновце 

4,6 2.900.000,00 

5.  

Набавка на хемикалии и 

одржување на системот за 

спроведување на 

мониторинг на Југохром, 

Јегуновце 

11,4 
7.000.000,00 

 

6. 

Набавка на резервоари 

(цистерни) за сулфурна 

киселина и натриум 

бисулфат, и набавка на 

вентилатор за издувни 

гасови во Јегуновце 

5,6 3.500.000,00 

7. 
Трошоци за спроведување 

на Програмата 
1,5 950.000,00  

 ВКУПНО 100 61.850.000,00 

          

IV 

 

Средствата од дел III точка 1 алинеја 1 од оваа 

програма ќе се користат врз основа на доставени бара-

ња за финансирања за „Изградба на нови и одржување 

и унапредување постојните јавни водоснабдителни об-

јекти ”. 

Барање може да поднесат единиците на локална са-

моуправа и јавните комунални претпријатија најдоцна 

до 31.03.2020 година. Кон барањето треба да бидат 

доставени следните документи: 

- Дозвола за користење на вода; 

- Основен проект изработен од стручна установа 

или друго правно лице лиценцирано за вршење на та-

ков вид работа; 

- Ревизија на проектот од стручна установа или дру-

го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид 

работа; 

- Решение за одобрен елаборат за заштита на жи-

вотната средина или Студија за оценка на влијанието 

на животната средина и 
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- Документ за исправност на водата за пиење. 

Средствата од дел III точка 1 алинеја 2 од оваа 

програма ќе се користат врз основа на доставени бара-

ња за финансирања за „Регулација на водотеци заради 

заштита од штетно дејство на вода“. 

Барање може да поднесат единиците на локална са-

моуправа и водостопанствата надлежни за реализација 

на овие проекти најдоцна до 31.03.2020 година. Кон ба-

рањето треба да бидат доставени следните документи: 

- Водостопанска согласност;  

- Основен проект изработен од стручна установа 

или друго правно лице лиценцирано за вршење на та-

ков вид работа; 

- Ревизија на проектот од стручна установа или дру-

го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид 

работа и 

- Решение за одобрен елаборат за заштита на жи-

вотната средина или Студија за оценка на влијанието 

на животната средина. 

 

V 

 

Средствата од дел III точка 1 алинеја 1 од оваа 

програма се распределуваат врз основа на следните 

критериуми: 

 

A) Подрачје во кое се наоѓа системот 

- Урбана средина          5   бода   

- Рурална средина       10   бода  

 

Б) Досегашен начин на водоснабдување на населе-

нието 

- Од водоводна мрежа        5   бода 

- Од јавна чешма       15  бода 

- Од бунари         10  бода 

- Останато          10  бода 

 

В) Финансиско учество на локална самоуправа и 

јавните комунални претпријатија во изградбата на сис-

темот за водоснабдување. 

- > 25%           10   бода  

- 25-50%           20  бода.   

 

Средствата од дел III точка 1 алинеја 2 од оваа 

програма се распределуваат врз основа на следните 

критериуми: 

A) Подрачје во кое се наоѓа водотекот 

- Урбана средина          5   бода   

- Рурална средина        10   бода  

 

Б) Ризик од поплави 

- Евидентирани поплави во последните три години   

20 бода 

- Евидентирани поплави пред повеќе од три години   

15 бода 

 

В) Финансиско учество при реализација на проек-

тите за регулација 

 

- > 25%            10   бода  

- 25-50%           20  бода.   

 

VI 

 

Средствата од дел III точки 1, 4, 5 и 6 од оваа 

програма ќе се користат врз основа на претходно 

склучен Договор за доделување на средства, спрове-

дена постапка за јавни набавки и уредна исплатна 

документација.  

Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се 

користат за потребите на Министерството за животна 

средина и просторно планирање во согласност со член 

212 ставови (3) и (6) од Законот за водите, а ќе се реа-

лизираат во согласност со Законот за јавните набавки. 

 

VII 

 

За реализација на оваа програма ќе се грижи Ми-

нистерството за животна средина и просторно плани-

рање. 

 

VIII 

 

  Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе почне да се применува 

од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10151/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4471. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА 
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                    Бр. 45-10214/1                                                   Претседател на Владата 
           28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
                         Скопје                                                     Зоран Заев, с.р. 
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4472. 

Врз основа на член 5-в од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 

192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Се-

верна  Македонија, на седицата, одржана на 28 декем-

ври 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА УРЕД ЗА ПОГОН НА 

ТНГ, МЕТАН ИЛИ ДРУГ ВИД НА АЛТЕРНАТИВНО 

ГОРИВО ВО ВОЗИЛАТА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за распределба на средства-

та од Буџетот на Република Северна Македонија за 

2020 година, програма 15 – Внатрешен пазар, ставка 

464 - Разни трансвери,  наменети за надоместување на 

дел од трошоците за вградување на уред за погон на 

ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во во-

зилата. 

За реализација на оваа програма се наменети сред-

ства во износ од 18.000.000 денари. 

 

II 

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат 

за надоместување до 50% од трошоците за вграден 

уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтерна-

тивно гориво во возилото, но не повеќе од 18.000 дена-

ри по возило. 

 

III 

Надоместок на дел од трошоците од дел II од оваа 

програма ќе се врши за само едно возило во семејство. 

Право на надоместок на дел од трошоците од дел II 

од оваа програма имаат физички лица, сопственици на 

возила произведени од 2005 година наваму, кои ќе из-

врши вградување на уред за погон на ТНГ, метан или 

друг вид на алтернативно гориво во возилата, по денот 

на објавувањето на јавниот повик, што се докажува со 

следната документација: 

- пополнет образец за барање даден во Прилог, кој е 

составен дел на оваа програма и кој може да се подигне 

од архивата на Министерството за економија или да се 

обезбеди преку интернет страната на министерството 

(www.economy.gov.mk); 

- изјава за веродостојноста на податоците и вернос-

та на приложената документација, заверена на нотар 

под морална и материјална одговорност; 

- фискална сметка или фактура (во оригинал) со из-

вод од деловна банка за извршено плаќање, за вграду-

вање на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на 

алтернативно гориво во возилата, издадени по денот на 

објавување на јавниот повик; 

- копија од Сообраќајната дозвола за возилото, за-

верена на нотар, во која е евидентирана промената 

(вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг 

вид на алтернативно гориво во возилото), или потврда 

за вграден уред за погон на течен нафтен гас или ком-

примиран земјен гас во возилото, издадена од правно 

лице овластено за вградување на уреди за погон на те-

чен нафтен гас и/или компримиран земјен гас во вози-

лото (овластено од Министерство за економија). 

- фотокопија од лична карта; 

- број на трансакциска сметка; 

 

IV 

Постапката за реализација на средствата предвиде-

ни со мерките од дел II од оваа програма ќе се одвива 

на следниот начин: 

Министерството за економија, во третиот квартал 

ќе објави јавен повик во два дневни весници и истиот 

ќе трае 60 дена.  

По завршувањето на јавниот повик, Министерство-

то за економија ќе отпочне со разгледување и избор на 

физички лица кои ќе бидат субвенционирани.  

Министерството за економија ќе ја провери веро-

достојноста на приложената документацијата и ќе из-

врши уплата на износот на сметката на сопственикот 

на возилото. кој доставил соодветен доказ (документа-

ција) за вграден уред за погон на ТНГ, метан или друг 

вид на алтернативно гориво во своето возило. 

За спроведување на постапката за реализација на 

средствата предвидени со оваа програма и проверка на 

веродостојноста на приложената документацијата, ми-

нистерот за економија ќе формира Комисија од три 

члена и нивни заменици. 

Исплатата на средствата предвидени со мерките од 

оваа програма ќе се врши врз основа на решение доне-

сено од министерот за економија. 

Разгледувањето и изборот на физички лица кои ќе би-

дат субвенционирани ќе се прави по принципот „прв дој-

ден прв услужен“ односно по редослед на поднесување и 

пристигнување на Барањата во архивата на Министерсво-

то за економија, до целосно исцрпување на средствата. 

 

V 

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги 

распоредува Министерството за економија, на начин и 

динамика утврдени во јавниот повик од дел IV од оваа 

програма. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година. 

         

Бр. 45-10349/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4473. 

П Р О Г Р А М А  

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА 
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      Бр. 45-10511/1                                               Претседател на Владата 
28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
             Скопје                                            Зоран Заев, с.р. 
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       Бр. 45-10525/1                                                                                                           Претседател на Владата 

28 декември 2019 година                                                                                         на Република Северна Македонија, 

              Скопје                                                                                                                          Зоран Заев, с.р. 

 
4474. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА  

ПЕРИОДОТ 2019-2020 ГОДИНА 
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4475. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика 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) Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 28 декември 2019 година, до-

несе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-

СКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 

2020 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за распределба на средства 

од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 

година -  потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  став-

ка 464 – Разни трансфери, наменети за промоција на об-

новливи извори на енергија и поттикнување на енергет-

ска ефикасност во домаќинствата за 2020 година.  

 

II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-

нос од 54.000.000, 00 денари ќе се користат за следните 

мерки: 

1. надоместување на дел од трошоците за купени и 

вградени сончеви термални колекторски системи во 

домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 10.000 денари 

по домаќинство за 2020 година, во вкупен износ од 

5.000.000 денари;  

2. надоместување на дел од трошоците за купени и 

вградени сончеви термални колекторски системи во 

домаќинствата до 70 %, но не повеќе од 15.000 денари 

по домаќинство за 2020 година, во вкупен износ од 

2.000.000 денари за лица со ниски примања;   

3. надоместување на дел од трошоците за купени и 

вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во дома-

ќинствата до 50 %, но не повеќе од 20.000 денари по 

домаќинство за 2020 година, во вкупен износ од 

16.000.000 денари;  

4. надоместување на дел од трошоците за купени и 

вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во дома-

ќинствата до 70 %, но не повеќе од 25.000 денари по 

домаќинство за 2020 година, во вкупен износ од 

3.000.000 денари за категоријата на лица со ниски при-

мања; 

5.  надоместување на дел од трошоците за купува-

ње печки на пелети во домаќинствата до 50 %, но не 

повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2020 го-

дина, во вкупен износ од 11.000.000 денари  

6. надоместување на дел од трошоците за купува-

ње печки на пелети во домаќинствата до 70 %, но не 

повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2020 го-

дина, во вкупен износ од 3.000.000 денари за категори-

јата на лица со ниски примања;  

7. надоместување на дел од трошоците за купува-

ње на инвертер клима уреди во домаќинствата до 50 %, 

но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2020 

година, во вкупен износ од 11.000.000 денари; 

8. надоместување на дел од трошоците за купува-

ње на инвертер клима уреди во домаќинствата до 70%, 

но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2020 

година, во вкупен износ од 3.000.000 денари за катего-

ријата на лица со ниски примања; 

Средствата од Буџетот на Република Северна Маке-

донија наменети за Програмата, ги распоредува Ми-

нистерството за економија. 

 

III 

Корисници на оваа програма во категоријата на ли-

ца со ниски примања се: 

а) лицата со ниски примања кои се вработени или 

едниот брачен другар да е вработен и нивните месечни 

примања во семејството да не го надминуваат нето 

приходот од 30.000,00 денари. 

б) лицата со ниски примања  кои се пензионери или 

едниот брачен другар да е пензионер и нивните месеч-

ни примања во семејството да не го надминуваат нето 

приходот од 20.000,00 денари; 

в) ранливи потрошувачи како што се дефинирани 

во Програмата за ранливи потрошувачи за 2020 година. 

 

IV 

Надоместокот на дел од средствата од дел II од оваа 

програма ќе го остварат лицата кои досега не користе-

ле средства од Буџетот на Република Северна Македо-

нија за наведените мерки во дел II од оваа програма.  

Барањето  за искористување на правото на надомес-

ток на дел од трошоците се доставува на пополнет об-

разец за барање кој може да се подигне во архивата на 

Министерството за економија или да се обезбеди преку 

интернет страната на министерството: 

www.economy.gov.mk. 

Со Барањето за искористување на правото на надо-

месток на дел од трошоците се доставува и потребната 

документација со која се докажува и исполнетоста на 

условите за надоместување на дел од трошоците од дел 

II од оваа програма.  

Барањето за искористување на правото на надомес-

ток на дел од трошоците, заедно со потребната доку-

ментација која ќе биде утврдена во Јавните огласи, ба-

рателите по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН ПЛИК 

до Министерство за економија на адреса „Јуриј Гага-

рин“ бр.15, 1000 Скопје. 

Едно лице, односно едно домаќинство може да под-

несе само едно барање за добивање на надоместок за 

една од мерките наведни во дел II од оваа програма.  

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по 

принципот „прв дојден прв услужен“. 

За датум на пристигање на барањето се смета дату-

мот на пристигнување  и заведување во евиденцијата 

на архивата на Министерството за економија најдоцна 

до 15:30 часот истиот работен ден. 
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V 

Постапката за реализација на мерките од дел II од 

оваа програма ќе се одвива на следниот начин: 

а) Министерството за економија ќе распише четири 

јавни огласи во два дневни весници во времетраење од 

30 дена. Министерството за економија може да го про-

должи времетраењето на јавниот оглас во случај на не-

доволен број поднесени барања за точките од дел II од 

оваа програма.  

б) За спроведување на активностите за реализација 

на мерките од дел II од оваа програма министерот за 

економија ќе формира четири комисии од три члена и 

нивни заменици.  

в) Комисиите ќе имаат за цел да ја утврдат исполне-

тоста на условите за надоместување на дел од трошо-

ците од мерките од дел II од оваа програма и на минис-

терот за економија ќе му предложат донесување на ре-

шенија за исплата на утврдениот надоместок. 

г) Комисиите ќе ги разгледаат пристигнатите бара-

ња поднесени заклучно со последниот ден наведен во 

јавните огласи, заедно со потребната документација, и 

ќе го утврди точниот број на пристигнати уредни и 

комплетни барања, според принципот „прв дојден прв 

услужен“.  

Министерството за економија го задржува правото 

да изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат ба-

рање. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уред-

на и комплетна документација не може да остварат на-

домест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 

од трошоците за мерките од дел II од оваа програма ќе 

се врши врз основа на донесено решение од министе-

рот за економија, се до искористување на предвидени-

те средства во Буџетот на Република Северна Македо-

нија за оваа намена.  

Министерството за економија за секоја од мерките 

од дел II од оваа програма ќе објави Листи на баратели 

кои го остваруваат правото на надомест на својата веб 

страница.  

 

VI 

Министерството за економија до 31.1.2021 година, 

да достави извештај до Владата на Република Северна 

Македонија со финансиски показатели за реализација 

на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигна-

тите резултати, како и образложението за евентуални 

отстапувања од планираните активности. 

 

VII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањетo во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година. 

  

Бр. 45-10557/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4476. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 од Законот за 

социјалната заштита („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19) и член  34 од 

Законот за извршување на Буџетот на Република Се-

верна Македонија за 2020 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.265/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 28 декември 2019 година,  донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I. Појдовна основа 

 

Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Северна Македонија во 2020 година се заснова на 

Законот за социјалната заштита, Законот за социјална-

та сигурност за старите лица, Законот за семејството, 

Законот за превенција, спречување и заштита од семеј-

но насилство, Законот за вработување на инвалидните 

лица, Законот за употреба на знаковниот јазик, Законот 

за инвалидски организации, Законот за цивилни инва-

лиди од војната, кривично правните прописи и други 

закони и подзаконски акти, со кои се уредени правата и 

услугите од социјалната заштита. 

Со оваа програма поблиску се уредуваат подрачјата 

на социјалната заштита, потребите на населението и 

начинот и средствата за остварување на социјалната 

заштита.  

Со оваа програма се предвидува подобрување и 

развој на услугите и мерките од социјална заштита, 

согласно потребите на граѓаните. 

Оваа програма се заснова на политиките и определ-

бите на Владата на Република Северна Македонија за 

2020 година, со која се имплементираат стратешките 

приоритети за тековната година, Оперативниот план за 

активните програми и мерки за вработување за 2020 

година, Националната стратегија за деинституционали-

зација во Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“ 

и Акцискиот план за спроведување на статегијата,  

Програмата за интеграција на лицата на кои им е приз-

наено правото на азил во Република Северна Македо-

нија  за 2020 година, ревидираната Национална страте-

гија за изедначување на правата на лицата со инвалид-

ност 2010-2018 година, Националната стратегија за 

старите лица 2010 – 2020 година, Националната страте-

гија за намалување на сиромаштијата и социјалната ис-

клученост во Република Македонија 2010-2020 година, 

Програмата за развој на социјалната заштита 2011-2021 

година  и Буџетот на Република Северна Македонија за 

2020 година.   

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-

та во 2020 година, значајно место ќе има спроведува-

њето на Програмата за реформи во вработувањето и 

социјалната политика 2020, како  инклузивен и парти-

ципативен стратешки процес, кој ќе го следи и придру-
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жува процесот на Европска интеграција на Република 

Северна Македонија и кој понатаму ќе претставува 

значаен механизам на взаемен дијалог со Европската 

Комисија преку утврдување и редовно следење на при-

оритетите во опфатените области и кој ќе биде струк-

туриран следејќи го моделот на Стратегијата на Европ-

ската унија „Европа 2020“. Во оваа насока ќе се следат 

и меѓународните документи, конвенциите и препора-

ките, меѓу кои се: Програмата за Стратегијата за соци-

јална кохезија на Европскиот комитет за социјална ко-

хезија, Целите за одржлив развој на ООН во делот за 

намалување на сиромаштијата и други препораки врз 

основа на кои ќе се врши постапно приближување кон 

законодавството на Европската Унија. 

 

II. Подрачја на социјална заштита 

 

Собранието на Република Северна Македонија ги 

усвои Закон за социјалната заштита и Закон за социјал-

ната сигурност за старите лица, кои прописи влегоа во 

сила од 23.5.2019 година. Сите подзаконски акти за ип-

лементација на новата регулатива се објаени, така што 

првата исплата на паричните права од реформираниот 

систем на социјална заштита и заштитата на децата  се 

изврши на 10.6.2019 година. 

Со новиот Закон за социјалната заштита се воведе  

гарантирана минимална помош, се овозможи зајакната 

активација на корисниците на гарантирана минимална 

помош на пазарот на трудот, интегрирање на категори-

јалните бенефиции во генерички парични давања сог-

ласно основот на користење и се овозможи комбинира-

ње на правата на парична помош, се овозможи и интег-

рираност меѓу правата на парична помош и социјални-

те услуги а административната постапка за стекнување 

со правата на парична помош се поедностви. Корисни-

ците на гарантирана парична помош остварија за прв 

пат право на детески додаток и образовен додаток ( за 

основно и средно образование), со што се имплементи-

ра  семеен  пакет, односно обезбедување на средства за 

намалување на сиромаштијата на материјално необез-

бедените домаќинства.   

Отпочнати се активности за активација на корисни-

ците на гарантирана минимална помош заради оспосо-

бување за работа и вработување, со донесување на под-

законски акт и овозможување на соработката помеѓу 

стручните лица од центрите за социјална работа и цен-

трите за вработување.  

Донесен е нов Закон за социјална  сигурност за ста-

рите лица, со цел за зголемување на ефективноста на 

паричните давања за оваа категорија на граѓани и нама-

лување на процентот на сиромаштијата кај старите ли-

ца над 65 годишна возраст,  кои неможат да обезбедат 

средства за егзистенција по други основи. 

Во овој период ангажирани се странски и домашни 

експерти за изготвување на нормативи и стандради за 

социјалните услуги, кои ќе се обезбедуваат во домот на 

корисникот, во заедницата и вон семејството, како и 

иновативни и интервентни социјални услуги.  

Започна со имплементација Проектот за подобрува-

ње на социјалните услуги кој е финансиран со кредит 

од Светска Банка. Имено, преку овој проект се импле-

ментираат значајни активности како поддршка на  ре-

формата на системот за социјална заштита, во рамките 

на кои ќе се спроведе постапка за обезбедување на фи-

нансиска  и стручна поддршка на општините и давате-

лите на социјални услуги, заради воспоставување на 

нови социјални услуги во локалната заедница. 

Националната стратегија за деинституционализаци-

ја 2018-2027 „Тимјаник“, се имплементира преку ак-

тивностите предвидени во Акциониот план за спрове-

дување и тоа:  

- заврши трансформацијата на Детскиот дом „11 Ок-

томври“ во Скопје така што децата од оваа установа се 

сместени во згрижувачки семејства, односно 27 деца се 

преселени во мали групни домови (4 во Скопје и 1 мал 

групен дом во Штип) каде се обезбедени услови за жи-

веење на децата кои се најблиски до семејната средина.  

- заврши трансформацијата на Домот за доенчиња и 

мали деца Битола на возраст од 0-3 години така што 37 

дете од оваа установа се сместени  во згрижувачки се-

мејства и  31 преселени во пет мали групни домови во 

Битола, каде се обезбедени услови за живеење на деца-

та кои се најблиски до семејната средина.  

-  сите деца до 18 годишна возраст го напуштија 

Специјалниот завод Демир Капија и се сместени во 

станбени единици за организирано живеење со под-

дршка ( во Неготино, село Тимнјаник и една станбена 

единици во Скопје). Отворени се и две станбени едини-

ци за организирано живеење со поддршка за лица над 

18 години, деинституционализирани од Специјалниот 

завод Демир Капија (една во село Корешница – Демир 

Капија и една во Скопје) 

- продолжени се активностите во насока на тран-

сформација на Заводот за заштита и рехабилитација 

„Бања Банско“ – Струмица. Обезбедено е преместува-

ње на седум возрасни корисници ( во четири стана со 

повремена поддршка) и две деца ( во групен дом во Би-

тола) од установата да преминат да живеат во заедни-

цата, а натамошните активности ќе го имаат предвид 

приоритетот на децата до 18 годишна возраст.  

Во текот на 2019 година се унапреди мрежата на  

специјализирани сервиси жртви на семејно насилство, 

за обезбедување психо-социјална поддршка и совету-

вање на жртви на семејно насилство, кои активности ќе 

продолжат и во текот на 2020 година. 

Ќе продолжи реализацијата на  Програмата  за 

рефундирање на средства платени како царински да-

вачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка 

на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инва-

лидност на долните екстремитети, лица со умерена, 

тешка и длабока ментална попреченост, за потполно 

слепи лица со придружник и за потполно глуви лица, 

има за цел да овозможи полесен пристап до автомобил 

на корисниците, а со тоа и нивна полесна мобилност и 

социјална вклученост во заедницата. Со оваа програма 

ќе се обезбедат средства за рефундирање на  трошоци 

платени како царински давачки, данок на додадена 

вредност и акциза за набавка на патнички автомобил 

од корисниците во текот на 2020 година. 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 181 

 
 

Во 2020 година ќе продолжи имплементацијата на 

Програмата за распоредување на приходите од игри на 

среќа и од забавни игри за 2020 година преку  финан-

сирање на програмските активности на националните 

инвалидски организации, нивните здруженија и нивна-

та асоцијација, на здруженија за борба против семејно 

насилство и за Црвениот крст на Република Северна 

Македонија согласно Одлуката на Владата на Републи-

ка Северна Македонија, за распоредување на приходи-

те од игри на среќа и од забавни игри во 2020 година за 

финансирање на програмските активности на нацио-

налните инвалидски организации, нивните здруженија 

и нивната асоцијација, на здруженија за борба против 

семејно насилство и за Црвениот крст на Република 

Северна Македонија. 

 

III.  Потреби на населението и социјалната  

превенција 

 

1. Развој на социјалната заштита 

 

Имплементацијата на Националната програма за 

развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 

следи и оценува Координативно тело, врз основа на до-

несениот  Оперативен  план за имплементација оваа 

програма за 2020 година, а во согласност со мерките од 

реформата на системот на социјална заштита, со  цел за 

создавање на можности за ефикасен одговор и справу-

вање со идентификуваните предизвици во делот на со-

цијалната заштита, сиромаштијата и социјалната вклу-

ченост.   

Министерството за труд и социјална политика за-

почна со имплементација на  Проектот за унапредува-

ње на социјалните услуги со финансиска поддршка, 

кредит во од Групацијата Светска Банка, кој  има за 

цел да го подобри пристапот до услугите за згрижува-

ње и воспитание на деца од предучилишна возраст и 

пристапот до социјални надоместоци и услуги од соци-

јална заштита. Имено, активностите на проектот се на-

сочени кон развој на политики, поставување на сеопфа-

тен систем на социјални услуги и системско спроведу-

вање на реформираните услуги преку проширена мре-

жа на даватели на социјални услуги, техничка помош и 

обуки за поддршка и зајакнување на капацитетот на ло-

калната власт.  

 

2. Справување со сиромаштијата и социјалната 

 исклученост 

    

Прашањата за справување со сиромаштијата и со-

цијалната исклученост, ќе бидат опфатени со  ревиди-

рана Програма за реформи во вработувањето и соци-

јалната политика 2022, кој документ се изготвува во 

тесна соработка и координација со Европската коми-

сија, како нов стратешки механизам на социјално-еко-

номскиот дијалог по однос на приоритетите и рефор-

мите во областа на пазарот на труд, вработувањето, об-

разованието и социјалната политика. 

Процесот на деинституционализација ќе преставува 

еден од приоритетите во системот на социјалната заш-

тита. Имено, ќе продолжи функционирањето на по-

стоечките 18 станбени единици за организирано живее-

ње со поддршка и тоа 9 станбени единици во Неготино 

и 9 станбени единици во Град Скопје, за 87 корисник 

со попреченост во менталниот развој над 18-годишна 

возраст. Давателот на оваа услуга е здружение  избрано 

на јавен конкурс.  

Националната стратегија за деинституционализација во 

Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“ ќе се импле-

ментира согласно мерките и активностите, предвидени со  

Акцискиот план за спроведување на овој документ. Во оваа 

насока фокусот ќе биде на воспоставување на алтернатив-

ни облици на заштита во заедницата. Преку овие активнос-

ти ќе се создадат услови за деинституционализација на 

сместените деца и возрасни лица во сите установи во систе-

мот на социјалана заштита.  

Во функција на подигнување на грижата кон стари-

те лица, имплементација на Националната стратегија за 

стари лица 2010-2020 година  ќе се спроведе согласно 

со Оперативен план за 2020 година, со кој документ ак-

тивностите ќе се насочат особено кон  проширување на 

мрежата на установи за вон-семејна социјална заштита 

и услуги во заедницата со проширување на мрежата на 

дневни центри за стари лица и воспоставување на  цен-

три за давање помош во домашни услови.  

Со цел соодветна заштита на бездомните лица, во 2020 

година ќе продолжи  соработка со Црвен Крст на Републи-

ка Северна Македонија за функционирање на  четирите   

Регионални интервентни  прифатилишта за  бездомни лица 

и тоа во: Скопје,  Битола, Струмица и Струга. 

Социјалната заштита на децата без родители и без ро-

дителска грижа , како и за децата во ризик, ќе се рализира 

во насока на почитување на стандардите за социјална ин-

теграција во општеството и почитување на правата на деца-

та утврдени со Конвенцијата за правата на децата на Орга-

низацијата на обединетите нации. Во оваа насока, ќе се јак-

нат капацитетите на стручните лица  во установите за соци-

јална заштита и ќе се развива мрежата на згрижувачки се-

мејства, а особено  воспоставување на специјализирани 

згрижувачките семејства. 

Во 2020 година ќе се имплементираат  проекти од 

областа на социјалната заштита на здруженија избрани 

на јавни  огласи, кои финансиски ќе се поддржат  од 

страна на Министерството за труд и социјална поли-

тика. Со оваа активност ќе бидат реализирани проекти 

за обезбедување на психосоцијална подршка и специја-

лизирани услуги за особено ранливи категории (деца 

во социјален ризик, жртви на семејно насилство  и со-

цијално исклучени лица).   

 

3. Активности поврзани со приближување на законо-

давството во областа на  социјалната заштита кон  

законодавството на ЕУ 

 

Во текот на 2020 година,  ќе се ревидира Програма 

за реформи во вработувањето и социјалната политика, 

така што ќе се предвидат мерки и активности за нама-

лување на сиромаштитара и социјалното вклучување за 

ранливите граѓани, за период до 2022 година. 
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4. Тековни активности во социјалната заштита 

 

Во областа на социјалната заштита се спроведуваат 

активности во насока на подобрување на заштитата на 

граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и 

социјалната превенција. 

• Превенција и справување со злоупотреба и зане-

марување на деца  

Во 2020 година ќе се продолжи со активности за 

превенција и справување со сексуалната злоупотреба 

на деца и педофилија, како и превенција и справување 

со злоупотреба и занемарување на деца, преку Нацио-

налното координативно тело за заштита на деца од зло-

употреба и занемарување.  

• Вклучување на здруженија, на приватната иници-

јатива и на физички лица во социјалната заштита.  

Ќе продолжи соработката со инвалидските органи-

зации и националните сојузи на лица со инвалидност 

на Република Северна Македонија, согласно со одред-

бите од Законот за инвалидски организации. 

По заокружувањето на законските прописи со кои 

се создадени услови за вклучување на невладиниот 

сектор во  вршењето на одредени работи од социјална-

та заштита, во 2020 година, ќе продолжат активности 

за развивање на партнерски однос со здруженијата.  

Министерството за труд и социјална политика,  ќе 

спроведе постапка  за обезбедување и доделување 

средства за давање социјални услуги од здруженија и 

приватни даватели на социјални услуги согласно Зако-

нот за осцијална заштита. Во 2020 година, преку овие 

постапки ќе се овозможи давање на социјални услуги 

за живеење со поддршка, лична асистенција, помош и 

нега во домот и третман и рехабилитација во терапев-

ска заедница од лиценцирани даватели на социјални 

услуги.   

Исто така, ќе се настојува, партнерски однос за од-

редени работи од социјалната заштита да се изгради и 

со физичи лица кои ги исполнуваат  пропишаните   за-

конски  услови. 

• Социјална заштита на бегалци, азиланти, внатреш-

но раселени лица и повратници од реадмисиони дого-

вори. 

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 

лица, активностите  на Министерството за труд и соци-

јална политика и понатаму ќе бидат насочени кон прог-

рами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во 

местото на живеење и трајно решавање на проблемот 

на одреден број на внатрешно раселени лица. Во однос 

на бегалците, односно лицата со признат статус на бе-

галец и лица под супсидијарна заштита,  Министер-

ството за труд и социјална политика ќе преземe мерки 

за олеснување на процесот на интеграција на овие 

лица, согласно со Програма за интеграција на лицата 

на кои им е признаено правото на азил во Република 

Северна Македонија за 2020 година. Во оваа насока, за 

овие лица, во текот на 2020 година ќе се направат на-

пори за имплементација на поголем број на актив-

ности. 

За лицата вратени во однос на договорите за реадми-

сија, кои при враќањето се судираат со одредени пробле-

ми во рамки на „Програмата за помош и поддршка при 

реинтеграција на повратниците во Република Македони-

ја согласно со реадмисионите договори” предвидени се 

сет мерки и активности, со кои ќе им се овозможи олес-

нет пристап на овие лица до социјалните права. 

• Инспекциски надзор 

 Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита,  

во 2020 година се очекува понатамошно активно спро-

ведување на надзорот над спроведувањето  на Законот 

за социјалната заштита, во  однос на  остварување на 

правата и услугите  од социјалната заштита и  исполну-

вање на условите за вршење на дејноста од  социјална-

та заштита.  
                                                                          

IV. Средства за остварување на социјална заштита 

 

Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2020 година во Буџетот за 2020, на 

Раздел 150.01 предвидени се  следниве буџетски пот-

програми: 

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 

Завод за социјални дејности. Во 2020 година на оваа 

потпрограма, се предвидени буџетски средства во из-

нос од   544.589.000 денари средства од основен буџет,  

средства од основен буџет (приходи )  во износ од 

1.385.000 денари, средства од самофинансирачки ак-

тивности во износ од 875.000 денари  и средства од до-

нации во износ од 390.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилиш-

та за вонинституционална социјална заштита. Во Буџе-

тот за 2020 година, на оваа потпрограма се планирани   

88.539.000 денари средства од основен  буџет, средства 

од основен буџет ( приходи )  во износ од  350.000  де-

нари, средства од самофинансирачки активности во из-

нос од 430.000 денари  и средства од донации во износ 

од  150.000 денари. 

3. Потпрограма 42–Установи за институционална 

социјална заштита. Во Буџетот за 2020 година на оваа 

потпрограма се планирани 204.261.000 денари средства 

од основен буџет, средства од основен буџет ( прихо-

ди) во износ од 13.680.000 денари, средства од самофи-

нансирачки активности во износ од   2.940.000 денари  

и средства од донации во износ од  2.590.000  денари. 

4. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-

ржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот 

за 2020 година на оваа потпрограма се планирани  

13.500.000 денари средства од основен буџет. 

5. Потпрограма 46 – Деинституционализација и со-

цијални услуги. Во Буџетот за 2020 година на оваа пот-

програма се планирани средства од во износ од 

261.383.000 денари средства од основен буџет.  

6. Потпрограма 47 – Подобрување на социјалните 

услуги. Во Буџетот за 2020 година на оваа потпрограма 

се планирани средства  во износ од  435.050.000 денари 

денари, за финансирање на активностите предвидени 

со Проектот за подобрување на социјалните услуги,  со 

средства од заем со Светска банка.  
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7. Потпрограма 50 –надоместоци за социјална заш-

тита. Во Буџетот за 2020 година    на оваа потпрограма 

се планирани   6.179.000.000 денари и тоа 

- на ставка 471 -  5.570.000.000 денари за социјални 

надоместоци, кои ќе се  распоредат за: 

гарантирана минимална помош (домаќинство кое е 

материјално необезбедено и нема во сопственост имот 

и имотни права од кои може да се издржува), 

надоместок заради попреченост (заради поттикну-

вање на социјална вклучување и еднакви можности на 

лице со тешка или длабока интелектуална попреченост,  

со најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице 

и потполно глуво лице, со навршени 26 години возраст, 

најдоцна до 65 годишна возраст, а се користи без оглед 

на старосната возраст на корисникот), 

надоместок за помош и нега од друго лице  (за лице 

со навршени 26 години возраст, со умерена, тешка или 

длабока интелектуална попреченост,  лице со потешка 

и најтешка телесна попреченост,  потполно слепо лице, 

како и лице со трајни промени во здравствената сос-

тојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго ли-

це заради тоа што не може само да ги врши основните 

активности од секојдневниот живот доколку ова право 

не може да го оствари врз основа на други прописи), 

надоместок на плата за скратено работно време (по-

ради нега на детето со попреченост и најтешки облици 

на хронични заболувања, утврдено со Законот за работ-

ните односи, кое право родителот го остварува во цен-

тарот за социјална заштита, без оглед на возраста на 

детето), 

додаток за домување (за материјално и станбено не-

обезбедени лица кои до 18-годишна возраст имало ста-

тус на дете без родители и без родителска грижа, од-

носно и по престанување на старателството, а најмногу 

до 26-годишна возраст), 

траен надоместок  (за згрижувач кој згрижувал ли-

це во своето семејство и родител кој се грижел за дете-

то со попреченост), 

еднократна парична помош (на лице или на семеј-

ство кое се нашло во состојба на социјален ризик, како 

и на лице и семејство заради претрпена природна непо-

года или епидемија и подолго лекување во здравствена 

установа на член на семејството), 

право на здравствена заштита (корисник на гаран-

тирана минимална помош,  кое е лице неспособно за 

работа;   корисник на надоместок заради попреченост;   

корисник на надоместок за помош и нега од друго 

лице;  лице со статус на признаен бегалец и лице под 

супсидијарна заштита;   корисници на вон-семејна заш-

тита;   лице-жртва на семејно насилство за кое се 

превзема мерка на заштита согласно прописите од об-

ласта  за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство и    лице-жртва на трговија со луѓе, само до-

колку не можат да се стекнат со осигурување по друг 

основ), 

право на надоместок за трошоци за сместување и 

надоместок за згрижување на сместеното лице во згри-

жувачко семејство ќе се исплатува на семејствата кои 

во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална 

заштита, 

сместување во ученички домови или други устано-

ви на деца без родители  и родителска грижа до оспо-

собувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 

завршувањето на средното образование, ако не по-

стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 

обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 

проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-

безбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои 

центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 

чување, воспитување, образование и нормален разви-

ток на детето,  

 парична помош за социјална сигурност за старите 

лица (над 65 годишна возраст, кое има постојано место 

на живеење во Република Северна Македонија во по-

следните 15 години пред поднесување на барањето и 

доколку лицето и неговиот брачен другар или лицето 

со кое живее во вонбрачна заедница нема/ат во соп-

ственост имот и имотни права од кои може да се из-

држува,  не е корисник на пензија од Република Север-

на Македонија или вид на исплата по основ на старост, 

инвалидност или доживување од друга држава и  не ос-

тварило приходи по сите основи во последните три ме-

сеци пред поднесување на барањето). 

- на ставка 433 -  120.000.000 денари трансфери до 

Фондот за здравствено осигурување,  и 

- на ставка 464 – 489.000.000 денари за разни трена-

фери. 

8. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-

лиди од војната. Во Буџетот за 2020 година на оваа 

потпрограма се планирани  66.000.000 денари. 

9. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-

галци и азиланти. Во Буџетот за 2020 година на оваа 

потпрограма се планирани вкупно 12.400.000 денари 

средства од основен буџет наменети за исплата на пра-

ва за лицата со признат статус на бегалец, лицата под 

супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок 

на правата за внатрешно раселените лица и лица врате-

ни по основа на договорите за реадмисија. 

Распределбата на финансиските средства наменети 

за социјална заштита е направена во согласност со 

обезбедените средства во Буџетот на Република Север-

на Македонија за 2020 година, со напомена дека во 

2020 година ќе се измират и неизмирените обврски по 

основа на правата од 2019 година.  

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10558/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4477. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2020 ГОДИНА 
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        Бр. 45-10587/1                                                   Претседател на Владата 
28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
             Скопје                                                   Зоран Заев, с.р. 
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      Бр. 45-10587/1           Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

         Скопје            Зоран Заев, с.р. 
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4478. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита 

на децата  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.  104/19 и 146/19 ) 

и член 35 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2019 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 238/18) Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 28 

декември 2019  година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата 

на децата за 2019 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 246/18 и 127/19,) делот III. „Фи-

нансирање на заштитата на децата“ се менува и гласи: 

 ,,Средствата за остварување на Програмата за раз-

вој на заштитата на децата за 2019 година во Буџетот 

за 2019, на Раздел 150.01, предвидени се следните бу-

џетски потпрограми: 

1. Потпрограма 30 - Установи за детска заштита 

Во 2019 година на оваа потпрограма се предвидени 

буџетски средства во износ од 8.362.000 денари, сред-

ства од основен буџет во износ од 4.242.000 денари и 

средства од самофинансирачки активности во износ од 

4.120.000 денари. 

2. Потпрограмата 3А -  Изградба, опремување и од-

ржување на објектите за детска заштита. Во Буџетот за 

2019 година на оваа потпрограма се планирани 

87.500.000 денари. 

3. Потпрограмата А2- Пренесување на надлежности 

на ЕЛС. Во Буџетот за 2019 година  на оваа ставка за 

пренесување на надлежности на ЕЛС се планирани 

1.842.235 денари од кои 1.787.235.000 денари се наме-

нети за блок дотации за детска заштита. 

4. Потпрограма 52 - Надоместоци за детска заш-

тита. Во Буџетот за 2019 година за оваа потпрограма се 

планирани вкупно 3.958.304.000 денари  средства од 

основен буџет наменети за исплата на утврдените па-

рични права со Законот за заштита на децата (детски 

додаток, додаток за образование  посебен додаток, ед-

нократна парична помош за новороденче, партиципа-

ција и родителски додаток за дете). 

Распределбата на финансиските средства наменети  

за заштита на децата е направена во согласност со 

обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-

донија за 2019 година, со напомена дека во 2019 годи-

на ќе се измират и неизмирените обврски по основ на 

остварени права од 2018 година. 

2.  Оваа програма влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Северна  

Македонија“. 

 

Бр. 45-10740/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4479. 

Врз основа на член 127 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите  („Службен весник на Република Се-

верна Македонија” бр. 99/19, и 220/19), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 

28 декември 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОН-

СТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ  И ОП-

РЕМУВАЊЕ НА  КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И 

ВОСПИТНО  - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 

2020 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се уредува  финансирањето на из-

градба, реконструкција, одржување на објектите  и оп-

ремување на  казнено - поправните и воспитно - 

поправните  установи, вкупните средства потребни за 

извршување на оваа програма во целина и изворот на 

средствата. 

 

II 

Во текот на 2020 година планирано е да се реализи-

раат инвестициони активности во вкупен износ од 

249.885.000,00 денари кои се обезбедени  од  Буџетот  

на   Република Северна Македонија за 2020 година, од 

кои средства од основен буџет во износ од 

55.500.000,00 денари, од самофинансирачки активнос-

ти во износ од  835.000,00 денари и средства од Заемот 

од Банката за развој на Совет на Европа во износ од 

193.550.000,00 денари. 

 

III 

 ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ, ИЗВЕДБА НА 

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА, ИЗВЕДБА НА КАПА-

ЦИТЕТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ 

НА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ КАКО И  НАБАВКА НА  

МЕБЕЛ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ  ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИ-

ДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПНА  ВИСИНА ОД  

33.296.000,00 ДЕНАРИ ОД КОИ 32.461.000,00 ДЕНА-

РИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ И 835.000,00 ДЕНАРИ ОД 

БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 

НА КАЗНЕНО -  ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

 

1.КПД ИДРИЗОВО  

1.1. Градежно занатски работи во постојните објек-

ти на КПД Идризово 

1.2.Изработка на проект, набавка на мебел и опрема 

во КПД Идризово 

2. КПД ШТИП 

2.1.Изведба на пречистителна станица 

2.2.Градежно занатски работи во Установата 

3. ЗАТВОР ПРИЛЕП 

3.1.Доградба на установата 

3.1 Изведба на капацитет за водоснабдување 

4.ЗАТВОР СКОПЈЕ 

4.1.Градежно занатски работи во Установата 

5. ЗАТВОР СТРУМИЦА 

5.1 Градежно занатски работи во во Установата  



 Стр. 192 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

6.КПД ОД ОТОВОРЕН ВИД СТРУГА 

6.1 Градежно занатски работи во Установата  

7.ВПД ТЕТОВО 

7.1.Инсталирање на соларни панели 

8.ЗАТВОР КУМАНОВО 

8.1.Градежно занатски работи во Установата 

9.ЗАТВОР ТЕТОВО 

9.1.Градежно занатски работи во Установата 

 

IV 

ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, ИЗВЕДБА И НАД-

ЗОР НАД ГРАДЕЖНИТЕ  РАБОТИ  КАКО И НАБАВ-

КА НА ОПРЕМА И МАШИНИ, МЕБЕЛ И ВОЗИЛА 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УС-

ТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ  СРЕДСТВА ВО 

ВКУПЕН ИЗНОС ОД 216.589.000,00  ДЕНАРИ ОД 

КОИ 193.550.000,00 ДЕНАРИ ОД ЗАЕМОТ И 

23.039.000,00 ДЕНАРИ ОД БУЏЕТСКОТО  УЧЕСТВО 

НА ЗАЕМОТ  

 

1. Казнено-поправна установа КПД ИДРИЗОВО 

1.1. Изведба на градежни работи, надзор над извед-

бата на градежните работи, проектирање, ревизија, на-

бавка на опрема и машини, мебел и возила. 

2. Воспитно-поправна установа ВПД ТЕТОВО 

2.1. Изведба на градежни работи, надзор над извед-

бата на градежните работи, проектирање, ревизија, на-

бавка на опрема и машини и мебел.  

 

V 

За реализација на оваа програма ќе се користат 

средства обезбедени со Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2020 година,  Раздел 07002 -  Управа за 

извршување на санкциите,  

Сметка 637 Програма 3 - казнено - поправни уста-

нови, капитална потпрограма 3A – изградба, рекон-

струкција и опремување на казнено-поправните уста-

нови, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 – 

купување на опрема и машини во износ од 7.000.000,00 

денари, ставка 481 - градежни објекти  во износ од 

10.161.000,00 денари, 482-други градежни објекти во 

износ од 15.000.000,00 денари, 483 – купување на ме-

бел во износ од 300.000,00 денари, 

Сметка 787 Програма 3 - казнено - поправни уста-

нови, капитална потпрограма 3А- изградба, рекон-

струкција и опремување на казнено-поправните уста-

нови, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 – 

купување на опрема и машини во износ од 600.000,00 

денари, ставка 481 - градежни објекти  во износ од 

200.000,00 денари и ставка 482 – други градежни објек-

ти во износ од 35.000 денари,  

Сметка 637 Програма 3 - казнено  поправни уста-

нови, капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено 

- поправните установи, категорија 48 - Капитални рас-

ходи, 480 – купување на опрема и машини во износ од 

540.000,00 денари, ставка 481 - Градежни објекти во 

износ од 21.815.000,00 денари, 483 – купување на ме-

бел во износ од 180.000,00 денари, 486 - купување на 

возила - 504.000,00 денари и од заемот, 

Сметка 786 Програма 3 -  казнено поправни уста-

нови, капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено 

- поправните установи, категорија 48 - Капитални рас-

ходи,  480 – купување на опрема и машини во износ од 

3.000.000,00 денари, ставка 481 - Градежни објекти во 

износ од 186.750.000,00 денари, 483 – купување на ме-

бел во износ од 1.000.000,00 денари и 486 - купување 

на возила – 2.800.000,00 денари.  

 

VI 

За извршувањето на оваа програма се изготвува из-

вештај во рокот предвиден за составување на годишна 

сметка на Управата за извршување на санкциите.  

 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10794/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4480. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 го-

дина („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за 

земјоделство и рурален развој („Службен весник на Ре-

публика 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 и 

244/19), член 12 од Законот за виното („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 

23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

235/19) и член 66 од Законот за сточарството („Служ-

бен 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 28 декември 

2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2020 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за финансиска поддршка во земјодел-

ството за 2020 година во вкупен износ од 4.200.000.000 

денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Се-

верна Македонија за 2020 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.265/19) раздел 

14004програма 2потпрограма 20ставка 464 разни тран-

сфери ќе се користат според следните мерки: 
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II 

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за растително производство 

во иснос од 1.000.000.000 денари ќе се користат според 

слениве подмерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за сточарско производство 

во износ од 1.500.000.000 денари ќе се користат според 

следниве подмерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV 

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во из-

нос од 70.000.000 денари за помош во премии и осигу-

рување ќе се користат согласно член 98 од Законот за 

земјоделство и рурален развој со максимален износ на 

поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопан-

ство. 

 

V 

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во из-

нос од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на 

физичките и хемиските својства на почвата на земјо-

делски стопанства кои имаат извршени агрохемиски 

или педолошки анализи во 2020 година и тоа 70% од 

трошоците за анализа без данок на додадена вредност, 

но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопан-

ство. 
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VI 

Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во из-

нос од 10.000.000 денари за помош за одделни катего-

рии носители на земјоделско стопанство ќе се користат 

согласно член 102 од Законот за земјоделство и рура-

лен развој како дополнителна помош која се оделува на 

земјоделски стопанства корисници на директните пла-

ќања. 

Дополнителната помош се доделува на следните ка-

тегории носители на земјоделски стопанства: 

-Дополнителна помош од 5% на правно лице ре-

гистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство 

кое е основано од носителот или членот на семејно-

земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски 

имот на семејно-земјоделско стопанство освен објек-

ти за домување или престојување на земјоделски 

производители; 

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец 

носител на семејно-земјоделско стопанство; 

-Дополнителна помош од 20% на носител на се-

мејно-земјоделско стопанство кој е регистриран врши-

тел на земјоделска дејност согласно со Законот за 

вршење на земјоделска дејност или е регистриран како 

индивидуален земјоделец согласно со Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување. 

Дополнителната помош се доделува на земјодел-

ски стопанства корисници на директни плаќања кои 

имаат: 

- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена пов-

ршина од подмерката 1.1. од дел II на оваа програма со 

задолжителна употреба на сертифициран семенски ма-

теријал, 

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена пов-

ршина од подмерката 1.4. од дел II на оваа програма, 

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена пов-

ршина од подмерката 1.7. од дел II на оваа програма, 

- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена пов-

ршина од подмерката 1.10. од дел II на оваа програма, 

- од минимум 10 до максимум 50 грла говеда од 

подмерката 2.1. од дел III на оваа програма, 

- од минимум 101 до максимум 500 грла овци од 

подмерката 2.7. од дел III на оваа програма, 

- од минимум 50 до максимум 150 грла кози од под-

мерката 2.9. од дел III на оваа програма, 

- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици од 

подмерката 2.11. од дел III на оваа програма и 

- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства 

од подмерката 2.17. од дел III на оваа програма. 

VII 

Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа прог-

рама во износ од 12.000.000 денари за помош во сто-

чарскиот сектор се наменети за покривање на адми-

нистративни трошоци за воспоставување и одржува-

ње на матично книговодство и трошоци за испитува-

ња извршени за утврдување на генетскиот квалитет 

или приносот во сточарството, согласно член 103 

став 2 алинеи 1 и 2 од Законот за земјоделство и ру-

рален развој, а средствата ќе се реализираат со јавен 

конкурс согласно член 60-б од Законот за сточарство 

кој го спроведува Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство. 

 

VIII 

Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во из-

нос од 1.000.000 денари се наменети за финансиска 

поддршка за складирање на пченица од домашно про-

изводство од род 2020 година. 

Корисници на средствата од дел I мерка 7 од оваа 

програма се земјоделски стопанства евидентирани во 

Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои 

имаат пријавена површина со пченица согласно под-

мерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено 

пченицата на складиштење кај складиштарите во пери-

од од 1 август до 1 септември 2020 година, со исклучок 

на земјоделските стопанства кои складираат за соп-

ствени потреби. 

 

IX 

Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во 

износ од 250.000.000 денари ќе се користат согласно 

член 98-в од Законот за земјоделство и рурален раз-

вој за помош за поддршка на трошоците за набавка 

на гориво за земјоделска механизација за земјодел-

ски стопанства. 

Помошта од ставот (1) на овој член е во висина од 

50% од трошоците на земјоделските стопанства за на-

бавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но 

не повеќе од100.000 денари по земјоделско стопанство. 

 

X 

Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во 

износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна 

на Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-

ството и руралниот развој за покривање на матери-

јални трошоци за спроведување на оваа програма и 

тоа за: услуги за печатење на образци и информатив-

ни материјали и огласи потребни за спроведување на 
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оваа програма, услуги за печатење и достава на из-

вестувања до барателите, услуги за проверка на 

трансакциски сметки на корисниците на програмите, 

набавка на гориво и патни трошоци за вршење на 

контролите на терен, како и трошоци поврзани со 

оддржување на возилата, услуги за изработка, при-

лагодување и оддржување на софтверски решенија 

за спроведување на оваа програма, услуги од надво-

решни експерти вклучително и ревизија на оваа 

програма, услуги за обезбедување на сателитски 

снимки наменети за контролите на терен, набавка на 

информатичка и техничка опрема наменета за спро-

ведување на оваа програма вклучително и опрема 

потребна за спроведување на котролите на терен. 

 

XI 

Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во 

износ од 1.341.000.000 денари ќе се користат за испла-

та на финансиски средства за заостанати обврски по 

мерки од Програмите за финансиска поддршка во зем-

јоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018 

и 2019 година. 

 

XII 

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 

2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства 

кои ги имаат намирено сите финансиски обврски сог-

ласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален 

развој. 

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 

од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат 

подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат 

од годишните наредби за здравствена заштита на жи-

вотните и Законот за идентификација и регистрација на 

животните. 

 

XIII 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е ут-

врден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми 

за директните плаќања, корисниците на средствата, 

максималните износи и начинот на директните плаќа-

ња за 2020 година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.8.2020 

година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31.5.2020 

година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 5 од оваа прогама е 31.5.2020 

година, освен кога барањето се поднесува истовремено 

и за мерките 1.2., 1.6. и 1.8. за кои периодот е утврден 

во член 4 точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските крите-

риуми за директните плаќања, корисниците на сред-

ствата, максималните износи и начинот на директните 

плаќања за 2020 година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 

7 од оваа програма е 15.9.2020 година. 

 

XIV 

Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата 

по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува 

според следниот распоред: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година. 

 

Бр. 45-10884/1   Претседател на Владата 

28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 



 Стр. 196 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

4481. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 197 

 
 



 Стр. 198 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 199 

 
 



 Стр. 200 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 201 

 
 



 Стр. 202 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 203 

 
 



 Стр. 204 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 205 

 
 



 Стр. 206 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 207 

 
 



 Стр. 208 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 209 

 
 



 Стр. 210 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 211 

 
 



 Стр. 212 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 213 

 
 



 Стр. 214 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 215 

 
 



 Стр. 216 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 217 

 
 



 Стр. 218 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 219 

 
 



 Стр. 220 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 221 

 
 



 Стр. 222 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 223 

 
 



 Стр. 224 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 225 

 
 



 Стр. 226 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 227 

 
 



 Стр. 228 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 229 

 
 



 Стр. 230 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 231 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Бр. 45-9463/1                                                  Претседател на Владата 
                 28 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
                          Скопје                                                      Зоран Заев, с.р. 

 



 Стр. 232 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 233 

 
 



 Стр. 234 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 235 

 
 



 Стр. 236 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 237 

 
 



 Стр. 238 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 239 

 
 

 

4482. 

С Т Р А Т Е Ш К И  П Л А Н 

ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПЕРИОД  

2020-2022 ГОДИНА 



 Стр. 240 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 241 

 
 



 Стр. 242 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 243 

 
 



 Стр. 244 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 245 

 
 



 Стр. 246 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 247 

 
 



 Стр. 248 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 249 

 
 



 Стр. 250 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 251 

 
 



 Стр. 252 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 253 

 
 



 Стр. 254 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 255 

 
 



 Стр. 256 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 257 

 
 



 Стр. 258 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 259 

 
 



 Стр. 260 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 261 

 
 



 Стр. 262 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 263 

 
 



 Стр. 264 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 265 

 
 



 Стр. 266 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 267 

 
 



 Стр. 268 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 269 

 
 



 Стр. 270 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 271 

 
 



 Стр. 272 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 273 

 
 



 Стр. 274 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 275 

 
 



 Стр. 276 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 277 

 
 



 Стр. 278 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 279 

 
 



 Стр. 280 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 281 

 
 



 Стр. 282 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 283 

 
 



 Стр. 284 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 285 

 
 



 Стр. 286 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 287 

 
 



 Стр. 288 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 289 

 
 



 Стр. 290 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 291 

 
 



 Стр. 292 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 293 

 
 



 Стр. 294 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 295 

 
 



 Стр. 296 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 297 

 
 



 Стр. 298 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 299 

 
 



 Стр. 300 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 301 

 
 



 Стр. 302 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 303 

 
 



 Стр. 304 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 305 

 
 



 Стр. 306 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 307 

 
 



 Стр. 308 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 309 

 
 



 Стр. 310 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 311 

 
 



 Стр. 312 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 313 

 
 



 Стр. 314 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 315 

 
 



 Стр. 316 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 317 

 
 



 Стр. 318 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 319 

 
 



 Стр. 320 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 321 

 
 



 Стр. 322 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 



28 декември 2019  Бр. 278 - Стр. 323 

 
 

 

  
  

  
  
  

  
  

  
Б

р
. 
4
5

-1
0

7
4

4
/1

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

П
р

ет
се

д
ат

ел
 н

а 
В

л
ад

а
та

 
  

  
  

  
2

8
 д

ек
ем

в
р

и
 2

0
1

9
 г

о
д

и
н

а
 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

н
а 

Р
еп

у
б

л
и

к
а 

С
ев

ер
н

а 
М

а
к
е
д

о
н

и
ја

, 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

С
к
о

п
је

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

З
о

р
а

н
 З

а
ев

, 
с.

р
. 

 



 Стр. 324 - Бр. 278                                                                             28 декември 2019 
 

 

 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 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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