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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
394.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 24 јануари 2020 година.
Бр. 08-844/1
24 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем
(„Службен весник на Република Македонија“ број
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14,
166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18
и 64/18), во член 40 став (3) зборот „три“ се заменува
со зборот „два“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„За директор на Управата за сигурност во железничкиот систем може да биде именувано лице кое ги
исполнува условите утврдени во Законот за инспекциски надзор.“.
Ставот (5) се брише.
Член 2
Во член 46 став (3) зборовите: „од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ од ставот (2)“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„За инспектор од ставот (3) на овој член, може да
бидат избрано лице кое ги исполнува условите утврдени со Законот за инспекциски надзор.“.
Ставовите (5), (6) и (7) се бришат.
Член 3
Членот 47 се менува и гласи:
„(1) При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите од членот 46 од овој закон изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.
(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор
инспекторот утврди недостатоци, а во случај кога ќе
оцени дека тоа е оправдано, може со решение да изрече
опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите
и недостатоците, утврдени со записник.

(3) Kога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или
предизвикуваат непосредна опасност по животот и
здравјето на луѓето или финансиска штета или штета
по имотот од поголема вредност или загрозување на
животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение изрекува инспекциска
мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга
мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која
најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот
надзор.
(4) Против решението на инспекторите од членот
46 од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 15
дена од денот на приемот на решението до надлежниот
орган за одлучување во втор степен.
(5) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага
извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста
на мерките одредени во решението.
(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој
член, инспекторите од членот 46 од овој закон воспоставуваат и водат евиденција.
(7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и
железничка инфраструктура.“.
Член 4
Членот 47-а се брише.
Член 5
Членот 49-а се брише.
Член 6
Во член 50 став (1) воведната реченица се менува и
гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 50 евра до
2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000
евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе
му се изрече за прекршок на правно лице, ако:“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во висина 250 до 500 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“.
Член 7
Во член 51 став (1) воведната реченица се менува и
гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 50 евра до
2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000
евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе
му се изрече за прекршок на правно лице, ако:“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во висина од 250 евра до 500 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“.
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Член 8
Во член 52 став (1) воведната реченица се менува и
гласи:
„Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:“.
Член 9
Членот 52-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното
лице од членот 37 став (2) од овој закон кое ќе дозволи
да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните
услови за полагање на испитот од членот 37 став (1) од
овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 евра до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното
правно лице кое технички го спроведува испитот од
членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го блокира
радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот согласно со членот 37-а став (6) од овој
закон.
(3) Глоба во износ од 1.000 евра до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното
правно лице кое технички го спроведува испитот од
членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го снима,
не го емитува во живо на наведената веб-страницата од
членот 37-а ставот (3) од овој закон, како и доколку не
ја постави снимката од целиот испит на наведената
веб-страница согласно со членот 37-а став (3) од овој
закон.
(4) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на членот на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 37-б став (8) од овој закон.
(5) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 50 евра до
2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000
евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе
и се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 37-б
ставови (4) и (5) од овој закон.
(6) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на
Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 37-б
ставови (2) и (3) од овој закон.
(7) Глоба во износ од 150 евра до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој
го полага испитот од членот 37 став (1) од овој закон,
доколку постапува спротивно на членот 37-б ставови
(2) и (3) од овој закон.
(8) Со глоба од 150 евра до 250 евра во денарска
противвредност ќе се казнат членовите на комисијата
од членот 37-м став (2) од овој закон, доколку утврдат
неправилности во спроведувањето на испитот од членот 37 став (1) од овој закон, а тоа не го констатираат
во извештајот до директорот на Управата за сигурност
во железничкиот систем.“.
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Член 10
Членот 53 се менува и гласи:
„(1) Прекршочната постапка за прекршоците од
членовите 50, 51, 52 и 52-а од овој закон се водат пред
надлежен суд.
(2) За прекршоците предвидени со овој закон,
инспекторите од членот 46 од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.
(3) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка
инфраструктура.
(4) Одмерувањето на висината на глобата која е
пропишана согласно со овој закон се врши согласно со
Законот за прекршоците.“.
Член 11
Членот 53-а се брише.
Член 12
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен
весник на Република Македонија“ број 35/18), во членот 2 став (1) зборовите: „24 месеци“ се заменуваат со
зборовите: „1 март 2021 година“.
Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот систем.
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11,
53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15,
193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 dhe 64/18) në
nenin 40 paragrafi (3) fjala "tre" zëvendësohet me fjalën
"dy".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
“Drejtor në Drejtorinë për Siguri në Sistemin
Hekurudhor mund të emërohet person që i plotëson kushtet
e përcaktuara në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.".
Paragrafi (5) shlyhet.
Neni 2
Në nenin 46 paragrafi (3) fjalët: "nga paragrafi (1)”
zëvendësohen me fjalët: "nga paragrafi (2)."
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
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"Inspektor nga paragrafi (3) i këtij neni, mund të
zgjidhet personi që i plotëson kushtet e përcaktuara me
Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.".
Paragrafët (5),(6) dhe (7) shlyhen.
Neni 3
Neni 47 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjatë kryerjes të mbikëqyrjes inspektuese,
inspektorët nga neni 46 të këtij ligji shqiptojnë masa
inspektuese për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive
të përcaktuara në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje
inspektuese.
(2) Nëse gjatë kryerjes të mbikëqyrjes inspektuese
inspektori përcakton mangësi, ndërsa në rast kur vlerëson
se ajo është e arsyeshme, mundet me aktvendim të
shqiptojë vërejtje dhe të caktojë afat në të cilin subjekti i
mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t’i mënjanojë
parregullsitë dhe mangësitë, të përcaktuara me
procesverbal.
(3) Kur inspektori do të vlerësojë se parregullsitë dhe
mangësitë e përcaktuara mund të shkaktojnë ose
shkaktojnë dëm të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e
njerëzve ose dëm financiar ose dëm për pronën nga vlera
më e madhe ose rrezikim të mjedisit jetësor ose rrezik të
interesit publik, inspektori me aktvendim shqipton masa
inspektuese, si detyrim, urdhëresë, ndalim dhe masa tjera,
nëse është përcaktuar me akt të veçantë, me të cilin në
mënyrë më përkatëse do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes
inspektuese.
(4) Kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 46 i
këtij ligji, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh
nga dita e pranimit të aktvendimit te organin kompetent për
vendosje në shkallë të dytë.
(5) Ankesa nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e
prolongon realizimin e aktvendimit, nëse atë e kërkon
urgjenca e masave të përcaktuara në aktvendim.
(6) Për vërejtjet e kumtuara nga paragrafi (2) i këtij
neni, inspektorët nga neni 46 i këtij ligji, vendosin dhe
mbajnë evidencë.
(7) Formën dhe përmbajtjen e evidencës nga paragrafi
(6) të këtij neni e përcakton ministri që udhëheq me
organin e Administratës Shtetërore kompetent për punët
nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës
hekurudhore.".
Neni 4
Neni 47-a shlyhet.
Neni 5
Neni 49-a shlyhet.
Neni 6
Në nenin 50 paragrafi (1) fjala hyrëse ndryshohet si
vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.000 euro në
kundërvlerë me denarë për mikro tregtarë, prej 50 deri në
2.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të vegjël,
prej 250 euro deri në 6.000 euro në kundërvlerë me denarë
për tregtarë të mesëm, prej 250 euro deri në 10.000 euro
në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mëdhenj, do t’i
shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 250 deri në 500 euro në
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
person juridik.".

Neni 7
Në nenin 51 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.000 euro në
kundërvlerë me denarë për mikro tregtarë, prej 50 deri në
2.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të vegjël,
prej 250 euro deri në 6.000 euro në kundërvlerë me denarë
për tregtarë të mesëm, prej 250 euro deri ne 10.000 euro ne
kundërvlerë me denarë për tregtarë të mëdhenj, do t’i
shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shume prej 250 deri ne 500 euro në
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
person juridik.".
Neni 8
Në nenin 52 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon:
"Gjobë në shumë prej 150 deri ne 250 euro në
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit fizik, nëse:".
Neni 9
Neni 52-a ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 150 deri në 250 euro në
kundërvlerë me denarë
do t’i shqiptohet personit
përgjegjës nga neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji që do të
lejojë të japë provim kandidati që nuk i plotëson kushtet e
përcaktuara për dhënien e provimit nga neni 37 paragrafi
(1) të këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 2000 deri në 5.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit juridik të
autorizuar i cili në mënyrë teknike e zbaton provimin nga
neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e bllokon
përfshirjen e radiofrekuencës në hapësirat për dhënien e
provimit në pajtim me nenin 37-a paragrafin (6) të këtij
ligji.
(3) Gjobë në shumë prej 1000 deri në 3.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit juridik të
autorizuar i cili në mënyrë teknike e zbaton provimin nga
neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e
emiton drejtpërdrejtë në ueb faqen e theksuar nga neni 37-a
paragrafi (3) të këtij ligji, dhe nëse nuk e vendosë
incizimin nga i tërë provimi në ueb faqen e internetit të
theksuar në pajtim me nenin 37-a paragrafi (3) të këtij ligji.
(4) Gjobë në shumë prej 150 deri në 250 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet Komisionit nga
neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji, nëse vepron në
kundërshtim me nenin 37-b paragrafin (8) të këtij ligji.
(5) Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.000 euro në
kundërvlerë me denarë për mikro tregtarë, prej 50 deri në
2.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të vegjël,
prej 250 euro deri në 6.000 euro në kundërvlerë me denarë
për tregtarë të mesëm, prej 250 euro deri ne 10.000 euro në
kundërvlerë me denarë për tregtarë të mëdhenj, do t’i
shqiptohet institucionit të autorizuar i cili e zbaton
provimin nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e
ndërpret provimin në pajtim me nenin 37-b paragrafët (4)
dhe (5) të këtij ligji.
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(6) Gjobë në shumë prej 150 deri në 250 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet anëtarëve të
Komisionit nga neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji, nëse
lejojnë kandidati të veprojë në kundërshtim me nenin 37-b
paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji.
(7) Gjobë në shumë prej 150 deri në 200 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet kandidatit i cili jep
provimin nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse
vepron në kundërshtim me nenin 37-b paragrafët (2) dhe
(3) të këtij ligji.
(8) Me gjobë në shumë prej 150 deri ne 250 euro ne
kundërvlerë me denarë do të dënohen anëtarët e komisionit
nga neni 37-m paragrafi (2) të këtij ligji, nëse përcaktojnë
parregullsi në zbatimin e provimit nga neni 37 paragrafi (1)
të këtij ligji, ndërsa atë nuk e ka konstatuar në raport te
drejtori i Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor.”.
Neni 10
Neni 53 ndryshohet si vijon:
“(1) Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet nga
nenet 50, 51, 52 dhe 52-а të këtij ligji mbahen në gjykatën
kompetente.
(2) Për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj,
inspektorët nga neni 46 i këtij ligji, para parashtrimit të
kërkesës për ngritje të procedurës për kundërvajtje në
gjykatën kompetente do të zbatojnë procedurë për barazim
me lëshim të urdhërpagesës për kundërvajtje në pajtim me
Ligjin për kundërvajtje,
(3) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje e përcakton ministri që udhëheq me organin e
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës
hekurudhore.
(4) Matja e lartësisë së gjobës e cila është përcaktuar
në pajtim me këtë ligj realizohet në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.".
Neni 11
Neni 53-b shlyhet.
Neni 12
Në Ligjin për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për
siguri në komunikacionin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/18), në nenin 2
paragrafi (1) fjalët: "24 muaj" zëvendësohen me fjalët: "1
mars 2021".
Neni 13
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit te
Republikës së Maqedonisë së Veriut të caktojë tekst të
spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare te Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
__________
395.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА
НА ПАТНА ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП
И ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 24 јануари 2020 година.
Бр. 08-843/1
24 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА
ИЗГРАДБА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИШТИП И ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД
Член 1
Во Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип
и патна делница Кичево-Охрид („Службен весник на
Република Македонија“ број 149/13, 134/17, 64/18,
168/18, 194/18 и 208/18), во членот 5 по зборовите: „и
Анекс бр. 3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево - Охрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс
бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница
Кичево-Охрид”.
Член 2
Во член 17 став 2 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон
Договорот за изградба на автопат, делница КичевоОхрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница КичевоОхрид”.
Член 3
Во член 19 став 2 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон
Договорот за изградба на автопат, делница КичевоОхрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница КичевоОхрид”.
Во став 3 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид“ се
додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за
изградба на автопат, делница Кичево-Охрид”.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
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L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REALIZIMIN E
PROJEKTEVE INFRASTRUKTURORE PËR
NDËRTIMIN E SEGMENTIT RRUGOR
MILLADINOVC – SHTIP DHE SEGMENTIT
RRUGOR KËRÇOVË – OHËR
Neni 1
Në Ligjin për realizimin e projekteve infrastrukturore
për ndërtimin e segmentit rrugor Milladinovc – Shtip dhe
segmentit rrugor Kërçovë – Ohër (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 149/13, 134/17, 64/18,
168/18, 194/18 dhe 208/18), në nenin 5 pas fjalëve: “dhe
Aneksi nr. 3 të Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës,
segmentit rrugor Kërçovë – Ohër" shtohen fjalët: “dhe
Aneksi nr. 4 të Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës,
segmentit rrugor Kërçovë – Ohër" .

Бр. 22 - Стр. 13

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-99/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

397.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 28 јануари 2020 година, донесе

Neni 2
Në nenin 17 paragrafi 2 pas fjalëve: “dhe Aneksi nr. 3
të Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës, segmentit
rrugor Kërçovë – Ohër" shtohen fjalët: “dhe Aneksi nr.4 të
Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës, segmentit rrugor
Kërçovë – Ohër".

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА БР. 2 „КОПРИШНИЦА“,
БР.5
„РОЖДЕН,“ БР.1 „САРАЕВО“, БР.2 „РАТЕВСКА
РЕКА“, БР.3 „ПАЛАЗЛИЈА“, БР.4.„ЏАМИ ТЕПЕ“,
БР.6 „ЧИФЛИК“ И БР. 4 „ВЕЛЕШТА“

Neni 3
Në nenin 19 paragrafi 2 pas fjalëve: “dhe Aneksi nr. 3
të Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës, segmentit
rrugor Kërçovë – Ohër" shtohen fjalët: “dhe Aneksi nr.4 të
Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës, segmentit rrugor
Kërçovë – Ohër".
Në paragrafin 3 pas fjalëve: “dhe Aneksi nr. 3 të
Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës, segmentit rrugor
Kërçovë – Ohër" shtohen fjalët: “dhe Aneksi nr. 4 të
Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës, segmentit rrugor
Kërçovë – Ohër".

Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните
реони Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесија на дивечот во ловиштата во
ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци,
Берово и Струга („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/19).

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
396.
Врз основа на член 18 став (1) од Закoнот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на Општината Куманово се даваат
на времено користење за период од десет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест, недвижни ствари–деловни простории, со вкупна
површина од 36,00 м2, кои се наоѓаат на улица „Доне
Божинов“, на КП бр. 14281, КО Куманово, запишани
во Имотен лист бр. 77963, сопственост на Република
Северна Македонија, и тоа:
- зграда број 1, намена на зграда Б4-6, влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 12 м2 и
- зграда број 1, намена на зграда Б4-6, влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 24 м2.

Член 2
Постапката за доделување на концесија на дивечот
во ловиштата од членот 1 од оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавените ловишта нема доставено
ниту една прифатлива понуда.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-375/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

398.
Врз основа на член 34 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5
„ДУШЕГУБИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На ЖИВ БОР увоз-извоз Ботун Дебарца ДОО, се
дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.
5 „Душегубица“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната
ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Стр. 14 - Бр. 22

31 јануари 2020

Член 2
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од
20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за доделување на
дивечот на користење по пат на концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и ЖИВ БОР увоз – извоз Ботун Дебарца ДОО, ќе се уредат со договорот за
концесија.
Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 4
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на
оваа одлука се определува во договорот за концесија.
Надоместокот преставува една годишна рата во износ
од 588.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ
постигнат на електронската аукција.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за шумарство и ловство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-375/2
28 јануари 2020 година
Скопје

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

399.
Врз основа на член 34 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1
„КАДИНА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА
Член 1
На Здружението на граѓани ловечко друштво ЛД.
ЕРЕБИЦА 2015 Скопје, се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина река“.
Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го
врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната
ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.
Член 2
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од
20 (дваесет) години.
Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета
денот на потпишување на договорот за доделување на
дивечот на користење по пат на концесија.
Член 3
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Здружението на граѓани ловечко друштво ЛД. ЕРЕБИЦА 2015 Скопје, ќе
се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 4
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на
оваа одлука се определува во договорот за концесија.
Надоместокот преставува една годишна рата во износ
од 275.730,00 денари од десетгодишниот вкупен износ
постигнат на електронската аукција.
Член 5
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената
концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-375/3
28 јануари 2020 година
Скопје

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

400.
Врз основа на член 68 од Законот за судска служба
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14,
33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28
јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
судските службеници за 2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи
со исплата на платата за месец јануари 2020 година.
Бр. 44-384/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

401.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

31 јануари 2020

Бр. 22 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 22

31 јануари 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Државниот универзитет Гоце Делчев
во Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-689/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

_____________________
402.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

31 јануари 2020

Бр. 22 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 22

31 јануари 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“-Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-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. 44-694/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

31 јануари 2020

Бр. 22 - Стр. 19

403.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Стр. 20 - Бр. 22

31 јануари 2020

31 јануари 2020

Бр. 22 - Стр. 21

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-697/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

Стр. 22 - Бр. 22

31 јануари 2020

404.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

31 јануари 2020

Бр. 22 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 22

31 јануари 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-714/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

31 јануари 2020

Бр. 22 - Стр. 25

405.
Врз основа на член 70 од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/15, 231/15, 11/16 и 21/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
јавнообвинителските службеници изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија", а ќе се применува започнувајќи
со исплатата на плата за месец јануари 2020 година.
Бр. 44-744/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

406.
Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВЕН
УЧЕНИЧКИ ДОМ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на Државниот ученички дом „Св.
Наум Охридски“ Македонски Брод му се доделуваат
вкупно 838.403,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни
трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режии за греење, електрична енергија, потрошена вода и слично, а кои не можеле да се предвидат и
планираат во буџетот на Државниот ученички дом „Св.
Наум Охридски“ Македонски Брод.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-905/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

407.
Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА
ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ
НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука, се дава согласност на Програмата
за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за
2020 година, бр.50-1003/4 од 27 јануари 2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-914/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

408.
Врз основа на член 16-а став 6 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 101/19 и 275/19) и член 10-а
став 10 од Законот за продажба и давање под закуп на
деловните згради и деловните простории на Република
Македонија („Службен весник на република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14,
180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16 и 21/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА
СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија, за набавка со непосредна спогодба на недвижни ствари сопственост на Акционерско
друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кои
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се наоѓаат во административно-деловниот објект на
улица „Филип Втори Македонски“ број 11 Скопје, КП
бр.9506/15 КО Центар 1, запишани во Имотен лист
бр.106458, и тоа:
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
1 намена на посебен дел ТС1 со површина од 21 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
1 намена на посебен дел П со површина 253 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
1 намена на посебен дел ГМ со површина 19 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
1 намена на посебен дел КГП со површина 539 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
10 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
11 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
12 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
13 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
14 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
15 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
16 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
2 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
3 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
4 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
5 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
6 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
7 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
8 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број
9 намена на посебен дел ГМ со површина 18 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број
1 намена на посебен дел ДПД со површина 70 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број
10 намена на посебен дел ДП со површина 25 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број
11 намена на посебен дел ДП со површина 55 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број
12 намена на посебен дел ДП со површина 26 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број
13 намена на посебен дел ДП со површина 68 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат К1 број
14 намена на посебен дел ДП со површина 856 м2;
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- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат К2 број
15 намена на посебен дел ДП со површина 864 м2;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат К3 број
16 намена на посебен дел ДП со површина 841 м2.
Член 2
Вредноста на недвижните ствари од членот 1 на
оваа Одлука, според проценетата вредност утврдена со
Процена број CB V 284/2019 од 13.12.2019 година на
Бирото за судски вештачења, согласно Законот за процена изнесува вкупно 468.678.541,00 денари со пресметан 18% ДДВ, која претставува цена за набавка на недвижните ствари од членот 1 на оваа Одлука со непосредна спогодба, односно 7.620.789,28 евра со пресметан
18% ДДВ, во денарска противвредност според среден
курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на плаќањето.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-915/1
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
409.
Врз основа на член 128-а од Законот за судска
служба („Службен весник на Република Македонија“
бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕНА ПЛАТИТЕ НА СУДСКАТА
ПОЛИЦИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
судската полиција за 2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи
со исплата на платата за месец јануари 2020 година.
Бр. 44-916/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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410.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари-објекти, на улица „Д. Туриманџовски“ кои се наоѓаат на КП број 2221/3, во КО Кисела
Вода 2, и тоа:
- зграда 1, намена на зградата и друг објект В2-2,
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 494 м2;
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5100/1 -19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

411.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија”
бр.78/2015, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр.101/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижна
ствар - објект, кој се наоѓа на улица „Гоце Делчев” бб
Охрид, на КП.бр.2553/1 во КО Охрид 4 и тоа:
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-4, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина 15
м2,
во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9222/1-19
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
412.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука на Казнено-поправната установа
Казнено-поправен дом Идризово му се даваат на трајно
користење недвижни ствари – згради, кои се наоѓаат на
улица 1 бр. 4А, запишани во Имотен лист број 1542,
КО Идризово, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 18 м2, што се наоѓа на КП 413 дел 1, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 43 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1.036 м2, што се наоѓа на КП 485 КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од
483 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 831 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 838 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од
30 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од
470 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

Стр. 28 - Бр. 22

31 јануари 2020

- Зграда 3, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 602 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 3, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 124 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 3, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 30
м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 11 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 262 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 5 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 245 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од
36 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од
181 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 837м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 837м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 998 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 22 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од
138 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од
1132 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на
посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3
м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9402/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

413.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 3 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 1/2019
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина, на локалитетот „Краста“
с.Бешиште општина Прилеп, за минерална суровина –
варовник, објавен со Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 1/2019 („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.222/19).
2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина од
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за
објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема
доставено ниту една прифатлива понуда.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10201/1-19
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
414.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
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 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 Град Скопје, а за
потребите на Средно 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
Северна Македонија“.
Бр. 45-10578/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

_____________________
415.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЛИНИСКИ ВОД ДОЛГАШ КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Проект за инфраструктура за поставување на линиски вод Долгаш КО Евла, Општина Центар Жупа.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1063,37м2,
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10750/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

416.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република 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 декември 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на Општина Прилеп се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија, на ГП бр. 2.3.04,
кое претставува КП.бр.5857/2 КО Варош со површина
од 2787 м2, градежно неизградено земјиште, запишана
во Имотен лист бр.4708, КП.бр. 6098/2 КО Варош со
површина од 44 м2, градежно неизградено земјиште,
запишана во Имотен лист бр.5818, дел од
КП.бр.12023/2 КО Прилеп со површина од 11 м2, градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.32570 и дел од КП.бр.24054/2 КО Прилеп, со
површина од 97 м2, градежно неизградено земјиште,
запишана во Имотен лист бр.32570, односно со вкупна
површина од 2939 м2, за изградба на објект со наменаД3-спорт и рекреација, согласно Извод од план бр.101736/2 од 10.10.2019 година за ДУП четврт 2, блок 2.3Точила, со намена Д3-спорт и рекреација, донесен со
Одлука 09-3086/65 од 10.9.2019 година од Општина
Прилеп.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Бр. 45-11020/1
Претседател на Владата
28 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
417.
Врз основа на членовите 14 и 22 став (1) од Законот
за координација на безбедносно-разузнавачката заедница („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на директорот на Агенцијата за национална безбедност, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА
БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА
Член 1
За секретар на Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница се именува Златко Апостоловски.
Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-874/1
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
418.
Врз основа на член член 6 и член 7 од Законот за
координација на безбедносно-разузнавачката заедница
во Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 108/2019) и
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08,
10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 140/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ
СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНОРАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА
1.Во Решението за формирање Совет за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, во ставот 2, точката а) се менува и гласи:
- „Оливер Спасовски, претседател на Владата на Република Северна Македонија“.
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2. Во ставот 2, точката б) алинеа 2 се менува и
гласи:
- „Наќе Чулев-министер за внатрешни работи“.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 2
Рамката претставува групирање на општите компетенции на единствен и интегриран начин, со цел да
овозможи подобрување на постапките за селекција и
вработување, унапредување, оценување на ефектот од
работењето, како и стручното усовршување на припадниците на затворската полиција.

Бр. 44-896/1
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
419.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 2 од Одлуката
за формирање на Меѓуресорска државна комисија за
борба против недозволено производство, трговија и
злоупотреба на дроги („Службен весник на Република
Македонија“ бр.118/17), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020
година, донесе

Член 3
(1) Рамката содржи девет општи компетенции, и
тоа:
- професионално работење, одлучување за работи
од својот делокруг и решавање проблеми;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.
(2) Секоја компетенција во Рамката е опишана со
назив, дефиниција, нивоа (основно, средно и напредно)
и индикатори за секое ниво.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА
БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГИ
1. Во Решението за именување на претседател и
членови на Меѓуресорската државна комисија за борба
против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/17), во точка 2 во алинејата 1 зборовите
„Јетон Халили“ се заменуваат со зборовите „ Никола
Прокопенко“ и во алинејата 6 зборовите „Миле Гиновски“ се заменуваат со зборовите „ Мирјана Јордановска“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10705/1 -19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
420.
Врз основа на член 61 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА РАМКАТА НА ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува Рамката на општи
компетенции за припадниците на затворската полиција
(во натамошниот текст: Рамката).

Член 4
(1) Видот и нивото на општата компетенција која е
пропишана за работното место зависи од категоријата
на која и припаѓа работното место.
(2) За работните места од Категоријата Б се применуваат сите девет општи компетенции од Рамката, и
тоа на напредно ниво.
(3) За работните места од Категоријата В се применуваат осум општи компетенции од Рамката, на средно
ниво и тоа:
- професионално работење, одлучување за работи
од својот делокруг и решавање проблеми;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.
(4) За работните места од Категоријата Г се применуваат седум општи компетенции од Рамката, на основно ниво и тоа:
- професионално работење, одлучување за работи
од својот делокруг и решавање проблеми;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.
(5) Општите компетенции, со нивоа и индикатори
се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-253/2
24 јануари 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
421.
Врз основа на член 228 став 11 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОЦЕНУВАЊЕТО
НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА,
КАКО И ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето
на давателите на јавни услуги во јавните установи за
социјална заштита, како и образецот на извештајот за
полугодишното интервју и образецот за оценување.
Член 2
(1) За давателите на јавни услуги во дејноста социјална заштита од категорија А стручни и категорија Б
помошно-стручни работни места, во периодот од 1 до
15 декември, се утврдуваат работните цели и задачи за
наредната година, како и индивидуалните планови за
стручно усовршување за сите даватели на јавни услуги
во јавните установи за социјална заштита (во натамошниот текст: давателот на услуги).
(2) При утврдување на работните цели и задачи од
страна на координаторот на оддел, а во случај кога нема непосредно претпоставен раководител, директорот
на јавната установа за социјална заштита (во натамошниот текст: оценувачот) се земаат во предвид годишната програма за социјална заштита за наредната година,
нивото на работно место и општите и посебните компетенции на давателот на услуги, водејќи сметка да бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска
рамка за извршување.
(3) При утврдување на индивидуалниот план за
стручно усовршување, оценувачот ја зема во предвид
потребата од стручно усовршување на давателот на услуги и унапредување на работните компетенции на давателот на услуги, заради ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи од став (2) на овој
член, како и потребата од развој на унапредување на
работните компетенции.
(4) Работните цели и задачи, како и индивидуалниот план за стручно усовршување, оценувачот ги утврдува во соработка со давателот на услуги во Табелите 2 и 3 од Образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита.
(5) Образецот од став (4) на овој член е даден во
Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
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Член 3
На полугодишното интервју, кое се спроведува од
15 до 30 јуни, од страна на оценувачот се утврдува квалитет во извршувањето на работните задачи, и тоа:
- нивото на реализација на работните цели и задачи;
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефективноста, ефикасноста и почитувањето на роковите;
- нивото на придонесот во реализација на годишната програма за социјална заштита преку личниот удел,
посветеноста и ангажираноста во планирањето и остварувањето на резултатите, работната етика и дисциплина;
- нивото на посветеност на учење и развој и
- реализација на индивидуалниот план за стручно
усовршување, ниво на мотивација за надградба на компетенциите.
Член 4
Образецот на извештајот за полугодишно интервју
е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 5
(1) Заради спроведување на постапката за оценување, давателот на услуги кој се оценува најдоцна до
15 септември му предлага на оценувачот двајца други
оценувачи од редот на давателите на услуги во установата за социјална заштита со кои оценуваниот непосредно работи.
(2) Во периодот од 15 до 30 септември давателот на
услуги и оценувачот на заедничка средба постигнуваат
договор за другите оценувачи даватели на услуги во
установата за социјална заштита (во натамошниот
текст: другите оценувачи).
Член 6
(1) Оценувачот го оценува давателот на услуги со
оценка „5“ кога го надминува исполнувањето на поставените работни цели и задачи за нивото на работното
место на кое е распореден во сите области на своето
работење и дава значителен придонес во области кои
се надвор од неговата директна одговорност.
(2) Оценувачот го оценува давателот на услуги со
оценка “4”, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во повеќето области на своето работење.
(3) Оценувачот го оценува давателот на услуги со
оценка “3”, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во некои области на своето работење.
(4) Оценувачот го оценува давателот на услуги со
оценка “2”, кога на ниско ниво ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното
место на кое е распореден.
(5) Оценувачот го оценува давателот на услуги со
оценка “1”, кога не ги исполнува поставените работни
цели и задачи за нивото на работното место на кое е
распореден.

31 јануари 2020

Член 7
(1) На денот и часот на спроведување на оценувањето, од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето задолжено за управување со човечките ресурси, на Комисијата за спроведување на оценувањето, со записник и се предава:
- кутија за оценување;
- Листа за оценување на даватели на услуги во дејноста социјална заштита од други оценувачи (во натамошниот текст: листата);
- за секој давател на услуги од категорија А од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита
од категорија А и
- за секој давател на услуги од категорија Б од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита
од категорија Б.
(2) Во просторијата во која се спроведува оценувањето, на денот и часот на оценувањето, од страна на
Комисијата за спроведување на оценувањето на другите оценувачи им се распределуваат копиите на обрасците од став (1) алинеи 3 и 4 на овој член, по што истите, анонимно го пополнуваат соодветниот образец,
на начин што со помош на индикаторите покрај наведените општи компетенции, даваат оценка “1”, “2”,
“3”, “4” или “5” за секоја од наведените општи компетенции и пополнетиот образец го ставаат во кутијата за
оценување.
(3) На другите оценувачи кои од објективни причини (болест, службен пат и сл.) се спречени да присуствуваат лично на денот и часот на оценувањето, Комисијата за спроведување на оценувањето веднаш им ги
доставува соодветните обрасци по електронска пошта
на нивната службена адреса, кои треба најдоцна два работни дена од приемот на истите да ги пополнат и да
ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија до
службената адреса на директорот на јавната установа
за социјална заштита.
(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за
другиот оценувач кој со лекарска белешка ќе докаже
дека не е во состојба да оценува ниту на начин утврден
во став (3) на овој член, ќе внесе образложение во записникот и ќе ја приложи лекарската белешка.
(5) Ако некој од другите оценувачи, од оправдани
причини не учествува во постапката за оценување или
не го пополни образецот за оценување, тогаш се зема
во предвид оценката од оценувачот кој го извршил
оценување.
(6) По завршувањето на оценувањето, односно по
истекот на рокот од став (3) на овој член, доколку на
денот и часот на оценувањето има отсутни други оценувачи, од страна на Комисијата за спроведување на
оценувањето се составува Записник за спроведеното
оценување и заедно со обрасците се доставува до директорот на јавната установа за социјална заштита.
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(7) Од страна на лицето задолжено за управување
со човечките ресурси, во соработка со директорот на
јавната установа за социјална заштита, од 1 до 15 ноември, врз основа на оценките од пополнетите обрасци од
другите оценувачи, за секој оценуван давател на услуги се пресметува и се заведува оценката од другите
оценувачи.
(8) Образецот за оценување на давател на услуги во
дејноста социјална заштита од категорија А е даден во
Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник.
(9) Образецот за оценување на давател на услуги во
дејноста социјална заштита од категорија Б е даден во
Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник.
Член 8
(1) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела
оценка од 1 до 5.
(2) Пондерирана оценка од оценувачот претставува
оценката од став (1) на овој член, помножена со 0,60 и
истата се изразува во втора децимала.
(3) Оценувањето на другите оценувачи за секоја
оценета општа работна компетенција се изразува со цела оценка од 1 до 5.
(4) Поединечната оценка на секој од другите оценувачи, претставува збир од оценките за секоја општа работна компетенција, поделен со бројот на оценувани
работни компетенции и истата се изразува во втора децимала.
(5) Оценката од другите оценувачи претставува
збир на поединечните оценки од другите оценувачи,
поделен со бројот на други оценувачи кои оценувале, и
истата се изразува во втора децимала.
(6) Пондерирана оценка од другите оценувачи претставува оценката од став (5) на овој член, помножена
со 0,40 и истата се изразува во втора децимала.
(7) Годишната оценка на ефектот на давателот на
услуги претставува збир од пондерираната оценка од
оценувачот и пондерираната оценка од другите оценувачи, и истата се изразува во втора децимала и описно,
согласно закон.
(8) Пресметката на пондерираните оценки и годишната оценка на сите даватели на услуги, се врши од
страна на лицето задолжено за управување со човечките ресурси, најдоцна до 20 декември во тековната година, во Табелата 7 од Образецот за оценување на давателот на услуги во дејноста социјална заштита.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 03-1015/1
27 јануари 2020 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
д-р Рашела Мизрахи, с.р.
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СПОГОДБИ
422.
Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13,
158/14, 137/16 и 179/18, 31/19, 32/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19,
219/19 и 1/20), Самостојниот синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство, претставувано од министерот Доц.д-р Венко Филипче, на
28.01. 2020 год, склучија
С П О Г ОД Б А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ
ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Со оваа Спогодба се утврдува најниската плата за
најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност
во Република Северна Македонија.
Член 2
При утврдување на најниската плата за најнизок
степен на сложеност се поаѓа особено од: трошоците
на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.419,00
денари.
Пресметувањето на најниската плата утврдена во
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец јануари 2020 година.
Член 3
Најниската плата за одделни степени на сложеност
за полно работно време и нормален учинок на вработен
во јавна здравствена установа ќе се утврдува, така што
износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.419,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во
Колективниот договор за здравствената дејност.

Член 4
Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата на
Република Северна Македонија.
Доколку платата за одделни степени на сложеност,
пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република Северна Македонија, истата треба да се зголеми
до износот на минималната плата.
Член 5
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и
социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи и
казнено-поправните и воспитно-поправните установи
во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во
нив да ги усогласат актите за исплата на плати.
Член 6
Страните потписнички на оваа Спогодба можат да
договорат измени и дополнувања на истата во писмена
форма.
Член 7
Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.
Член 8
Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба
престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на Република Македонија бр.158/14, 137/16 и 179/18 и 27/19)
Член 9
Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се применува со исплата на платата за месец јануари 2020 година.
Бр. 0104-15/1
30 јануари 2020 година
Скопје
Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Северна Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Бр. 17-1147/1
30 јануари 2020 година
Скопје
Министерство за
здравство
Министер,
доц. д-р Венко Филпче, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

