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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2786.
Врз основа на член 8-а од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“
бр.84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27
август 2019 година, донесе

бр.29/19 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/19 и 120/19 ) во членот 2 став (3) во
табелата по подмерката 2.19. се додава нова подмерка
2.20. која гласи:

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА
ТРОШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ
Член 1
Во Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање,
чување и обновување на стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/10, 23/14,
144/14 и 173/14) членот 4 се менува и гласи:
„За складирање, чување и обновување на нафтени
деривати од стоковните резерви како надомест на складиштарите се утврдува надоместок во висина од 2,50
евра во денарска противвредност, пресметано по среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, на месечно ниво, за секој метар кубен резервоарски капацитет пополнет со
нафтени деривати од стоковните резерви.“
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија” а ќе отпочне да се применува од
1 октомври 2019 година.
Бр. 45-6526/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2787.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и ,,Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.152/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, оддржана на 27 август 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019
година („Службен весник на Република Македонија“

Во ставот (8) зборовите „подмерката 1.20.“ се заменуваат со зборовите „подмерките 1.20. и 2.20.“
Член 2
Во членот 3 став (1) по зборовите „став (2)“ се додаваат зборовите „и подмерката 2.20. од членот 2 став
(3)“.
По ставот (23) се додава нов став (24) кој гласи:
„ (24) Реализацијата на подмерката 2.20. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2019 година ќе се врши според список на заклани обележани свињи заради депопулација, изработен од
Агенцијата за храна и ветеринарство доставен до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој најдоцна до 30 ноември 2019 година.“
Член 3
Во членот 4 во точката 3 зборовите „1.8-а.“ се бришат.
По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи:
„ 5. До 15 октомври 2019 година за подмерката 1.8а. од член 2 став (2) од оваа уредба“.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6588/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2788.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 181
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АЛТАНА
Алтана Здраве Нечовска с.Ерековци Прилеп за земјоделско земјиште со површина од 5ха 68ар 61м2 кое се
наоѓа на КП бр.1454, место викано Стари Лозја, катастарска култура нива, катастарска класа 3, запишано во
Имотен лист бр.6 за КО Ерековци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-3582/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2789.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец МУЛАИМ Сабедин Алиоски с.Канатларци, Тополчани за земјоделско земјиште со површина од 2ха 00ар 00м2 кое
се наоѓа на КП бр.2719-дел, место викано Созл Клар,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, запишана во Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3588/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2790.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец БРАЌА
ЕНГИН ЕРСАН Садуш Алиевски с.Канатларци, Прилеп за земјоделско земјиште со површина од 2ха 54ар
51м2 кое се наоѓа на КП бр.2721-дел, место викано
Созл Клар, катастарска култура нива, катастарска класа
3 запишана во Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3589/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2791.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за трговија и услуги АТИЛА КОМЕРЦ-МУСА увоз-извоз ДООЕЛ с.Канатларци,
Тополчани за земјоделско земјиште со површина од
3ха 99ар 07м2 кое се наоѓа на КП бр.2721-дел, место
викано Созл Клар, катастарска култура нива, катастарска класа 3, запишано во Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3612/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2792.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 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),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на
минерални суровини се доделуваат во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:
- локалитет „Ѓорова Лака“, Општина Неготино за
минерална суровина - песок и чакал,
- локалитет „Кутлишта“ Општина Кичево за минерална суровина - варовник и
- локалитет „Брусија“ Општина Делчево за минерална суровина - варовник.
Концесиите за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
Концесиите за детални геолошки истражувања ќе
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3814/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2793.
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 20 август 2019 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 кои се наоѓаат на КП бр.13419, КО
Тетово 3, на улица „Илинденска“ бб во Тетово и тоа:
- зграда 1, намена на зграда Б4-2, влез 1, кат К02,
намена на посебниот дел од зграда ДП-1, со внатрешна
површина од 15,75 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-2, влез 1, кат К02,
намена на посебниот дел од зграда ДП-2, со внатрешна
површина од 15,84 м2;

- зграда 1, намена на зграда Б4-2, влез 1, кат К02,
намена на посебниот дел од зграда ДП-3, со внатрешна
површина од 15,89 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-2, влез 1, кат К02,
намена на посебниот дел од зграда ДП-4, со внатрешна
површина од 20,65 м2 и
- зграда 1, намена на зграда Б4-2, влез 1, кат К02,
намена на посебниот дел од зграда П-1, со внатрешна
површина од 10,00 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. 45-4725/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2794.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ БЕТОН ГРУП ДООЕЛ С.БОГОВИЊЕ,
БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ЧЕГРАНЕ
-ГОСТИВАР“, ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. Во насловот на Одлуката за доделување на
концесија за експлоатација на минерална суровина –
варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на
локалитетот „с.Чегране-Гостивар“, Општина Гостивар
бр.44-8826/1 од 13.11.2018 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.211/18), по зборовите „ОПШТИНА ГОСТИВАР“ се додаваат зборовите „И ОПШТИНА БРВЕНИЦА“.
2. Во точката 1 од Одлуката по зборовите „Општина Гостивар“ се додаваат зборовите „и Општина Брвеница“.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5309/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3 септември 2019
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2795.
Врз основа на член 58-а став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ
СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ
НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА
ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ
НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ
ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИ ИЗВОРИ НА АРОМИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за изменување на Правилникот за посебните барања за
екстракционите средства кои може да се користат во
производството на храна и состојки на храна, условите
за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени
нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на
резидуи на екстракционите средства во аромите кои се
добиваат од природни извори на ароми, бр. 02-1723/3
од 12.7.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5335/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2796.
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“ број 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 27 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Јавната здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија - Скопје се дава на трајно користење,
без надомест, недвижна ствар со вкупна површина од
348м2, која се наоѓа на ул. „АСНОМ“ бб во Битола, на
КП бр. 15809/1, КО Битола, запишана во Имотен лист
бр.93770, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- дел од објект 1, намена на зграда и друг објект В23, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 8,
со внатрешна површина од 208 м2 и
- дел од објект 1, намена на зграда и друг објект В23, влез 1, кат сутерен, број на посебен дел од зграда 1,
со внатрешна површина од 140 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5478/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2797.
Врз основа на член 35 став 1 точка 4 и член 36 став
1 од Закон за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/05, 120/05 и 51/11), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“
- ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука престанува со работа Државниот
студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.
Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип престанува со работа заклучно со 15 септември
2019 година.
Член 2
До денот на престанување со работа на Државниот
студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип, средствата за исплата на неисплатени плати, надоместоци
на плата, придонеси од плата за пензиско и инвалидско
осигурување и здравствено осигурување на вработените, се обезбедуваат од страна на Министерството за
образование и наука, а исплата се врши од страна на
Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип.

Стр. 10 - Бр. 181

3 септември 2019

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-5678/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2798.
Врз основа на член 15 став (2), a во врска со став (4)
алинеја 3 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), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТУЃУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на правното лице Друштво за производство, трговија и услуги
Квиз ДООЕЛ увоз-извоз с.Мокрино, Ново Село по пат
на непосредна спогодба за оформување на градежната
парцела кое има повеќе од 30% од градежната парцела,
за градежното земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија кое претставува КП 1969/6 со површина од 954 м2, КП 1970/2 со површина од 43 м2, КП
1970/3 со површина од 24 м2, КП 1971/2 со површина
од 13 м2, КП 1971/3 со површина од 1 м2, КП 1972/2 со
површина од 429 м2, КП 1969/7 со површина од 1718
м2, КП 1975/4 со површина од 144 м2, КП 1976/5 со
површина од 86 м2, КП 1977/5 со површина од 378 м2
запишано во Имотен лист бр.1495 КО Борисово и КП
1975/2 со површина од 1011 м2 запишано во Имотен
лист бр.1524 КО Борисово, согласно Извод бр.103483/2 од 19.12.2018 година од Локалната урбанистичка планска документација КО Борисово, одобрена со
Одлука бр.08-1009/6 од 15.6.2014 година, за изградба
на објект од јавен интерес со намена А3 Дом за престој
на стари лица.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Општина Ново Село,
согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Македонија за Општина Ново Село (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр.56/12).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5745/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2799.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП
ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип за 2019 година, бр.02-432/33 од 19.7.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 19.7.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5787/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2800.
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 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар - инфраструктурен објект - надземен вод за пренос на електрична енергија висок напон
110 kV ДВ ТС Ресен-ТС Охрид 2, Префикс ЕИЕВ1,
идентификатор 296692-121/1, од место викано Доброво
до место викано Град, со должина од 38597,43 м, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот
на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5888/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2801.
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 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНА
ЦЕНТРАЛА) КО ГОРНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА
БИТОЛА

2802.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА
Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Групчин, Општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 88554м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за
изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Горно Оризари, општина Битола.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена,со вкупна површина од 46868м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-5999/1
27 август 2019 година
Скопје

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-5994/1
27 август 2019 година
Скопје

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

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

2803.
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
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Назив на движните
ствари
Вреќи за умрени

Количина
50

Номенклатурен
број
9505-0000-0007-2

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерство за
внатрешни работи.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со министерот за внатрешни работи,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6000/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2804.
Врз основа на член 91 алинеја 9 од Уставот на Република Северна Македонија и член 7 алинеја 6 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14,
61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
И РЕПУБЛИКА САН МАРИНО
Член 1
Со оваа одлука Република Северна Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Сан Марино на ниво на амбасадори.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија да ја спроведе
оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“
Бр.45-6005/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2805.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ЧЕЛОПЕК - ВОН
Г.Р., ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планската документација
за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Челопек-вон г.р., Општина Брвеница.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-6007/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2806.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
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Бр. 181 - Стр. 13

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (ЦЕНТАР ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА БОЛНИ И СТАРИ ЛИЦА)
КО КОЛЕШИНО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со
основна класа на намена В2-здравство и социјална
заштита (центар за рехабилитација на болни и стари
лица) КО Колешино-вон г.р., општина Ново Село.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-6014/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2807.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ
НАДЗЕМЕН 10(20)КВ ВОД И НОВА БСТС 10(20)0,4
КВ КО БС, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нов
надземен 10(20)кв вод и нова БСТС 10(20)0,4 кв КО
БС, Општина Крива Паланка.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 4м2 ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6015/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2808.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО
РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС СО ПРИДРУЖНИ
СОДРЖИНИ КО КРУШЕВО ВОН ГРАД, ОПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на хотелско-туристичко рекреативен комплекс со придружни содржини КО Крушево вон град,
општина Крушево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, вкупна површина од 3938м2 ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6021/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2809.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
„БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило, марка Мерцедес
Бенз, тип Спринтер 316 CDI Панел Ван, број на шасија
WDB9066331P638568, број на мотор 65195534784397,
година на производство 2018, сила на моторот 84 kW,
работна зафатнина на моторот 2200cm³ и боја на каросеријата бела.
Член 2
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-6096/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2810.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:
Вид: Товарно моторно возило
Марка: Пежо
Тип: Y БОКСЕР
Број на шасија: VF3YDTMFC12234697
Број на мотор: 4HO3104HO3605794
Година на производство : 2012
Сила на моторот : 96 kW
Боја на каросерија : Бела/01
Број на регистерски таблички: SK 2361 AL
Работна зафатнина на моторот во см3: 2200
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавнатa здравствена
установа Клиничка болница Тетово.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6126/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2811.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
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Бр. 181 - Стр. 15

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
,,Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ”- БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:
Вид: Товарно моторно возило
Марка: Пежо
Тип: Y БОКСЕР
Број на шасија: VF3YDTMFC12232373
Број на мотор: 4HO3104HO34205774
Година на производство : 2012
Сила на моторот : 96 kW
Боја на каросерија : Бела/01
Број на регистерски таблички: SK 6821 AС
Работна зафатнина на моторот во см3: 2200
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавнатa здравствена
установа Клиничка болница ,,Д-р Трифун Пановски”Битола.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница ,,Д-р Трифун Пановски”- Битола, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6127/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2812.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движнaта ствар и тоа:

Вид: Товарно моторно возило
Марка: Пежо,
Тип: Y Боксер,
Сила на моторот: 96 КW,
Број на шасија: VF3YDTMFC12243765,
Број на мотор: 4HO3104HO34205802,
Работна зафатнина на моторот: 2 200 cm³,
Година на производство: 2012,
Боја на каросеријата: Бела/01,
Регистарска ознака на возилото: SK 6825 AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом Македонски Брод.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом Македонски Брод со кој се уредуваат правата и
обврските за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6128/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2813.
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
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
„Д-Р ФЕРИД МУРАД“ - ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар - вид Товарно моторно возило марка Пежо, тип
Y Боксер, со број на шасија VF3YDTMFC12236859, со
број на мотор 4HO3104HO31005810, година на производство 2012, сила на моторот 96 kW, работна зафатнина на
моторот 2 200 cm3, со боја на каросеријата Бела/1, со регистарска ознака SK – 6822 – AC.
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Член 2
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница „д-р Ферид Мурад“ - Гостивар.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом - Виница, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница „д-р Ферид Мурад“ - Гостивар со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.

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

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6130/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2814.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движната ствар и тоа:
Вид: Товарно моторно возило
Марка: Пежо,
Тип: Y БОКСЕР,
Број на шасија: VF3YDTMFC12237015,
Број на мотор: 4HO3104HO30577669,
Година на производство : 2012,
Сила на моторот : 96 kW,
Боја на каросерија : Бела/01,
Број на регистерски таблички: SK 6819 AC,
Работна зафатнина на моторот во см3: 2200.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавнатa здравствена
установа Здравствен дом - Виница.

Бр. 45-6131/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2815.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар – вид Товарно моторно возило марка
Пежо, тип Y Боксер, со број на шасија VF3YDTMFC12239216, со број на мотор 4HO3104HO31705780, година на производство 2012, сила на моторот 96 kW, работна зафатнина на моторот 2200 cm3, со боја на каросеријата Бела/1, со регистарска ознака SK – 6824 – AC.
Член 2
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничка болница – Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница – Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6132/1
27 август 2019 година
Скопје

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

3 септември 2019
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2816.
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
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар – вид Товарно моторно возило марка
Пежо, тип Y Боксер, со број на шасија
VF3YDTMFC12238130,
со
број
на
мотор
4HO3104HO31105784, година на производство 2012,
сила на моторот 96 kW, работна зафатнина на моторот
2 200 cm3, со боја на каросеријата Бела/1, со регистарска ознака SK – 6823 – AC.
Член 2
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница со проширена дејност – Кавадарци.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6134/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2817.
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
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движнaта ствар и тоа:
Вид : Товарно моторно возило
Марка: Пежо
Тип: Y Боксер
Сила на моторот: 96 КW
Број на шасија: VF3YDTMFC12232139
Број на мотор: 4H03104H036905779
Работна зафатнина на моторот: 2 200 cm³
Година на производство: 2012
Боја на каросеријата: Бела/01
Регистарски број: SK 6928 AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом „Гоце Делчев“ - Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар, од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45- 6161/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2818.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И /ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Државниот завод за статистика да спроведе постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
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собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари-опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат, како
такви, согласно Решението за отпис и расходување на
основни средства-информатичка опрема бр.02-1089/3
од 22.7.2019 година, донесено од директорот на Државниот завод за статистика.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6195/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2819.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

2820.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 27
август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ ЗА
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје да спроведе постапка за
избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни
ствари - опрема, кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Oдлуката за резултатите од
попис со состојба 31.12.2018 година, број 02-355/2 од
1.2.2019 година, донесенa од Управниот одбор на ЈЗУ
Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6220/1
27 август 2019 година
Скопје

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

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на Фондот за иновации
и технолошки развој.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6229/1
27 август 2019 година
Скопје

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

3 септември 2019

2821.
Врз основа на член 39 став 1 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 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Агро Бац
– Благе Илиевски с.Ерџелија, Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 52621 м2 кое
се наоѓа на КП бр.1107/4, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина
од 169 м2, КП бр.1107/5, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина
од 1768 м2, КП бр.1109/2, место викано Алагос, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, со површина од 324 м2, КП бр.1110/2, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 6818 м2, КП бр.1111/2, место викано Алагос,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 8835 м2, КП бр.1113/1, место викано Софија,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 5007 м2, КП бр.1113/2, место викано Софија,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4801 м2, КП бр.1115/1, место викано Софија,
катастарска култура ливада, катастарска класа 3, со
површина од 16250 м2, КП бр.1115/3, место викано
Алагос, катастарска култура ливада, катастарска класа
3, со површина од 225 м2 и КП бр.1165/3-дел, место
викано Софија, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 8424 м2, запишани на Имотен
лист бр.800 за КО Ерџелија вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6246/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2822.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец
АГРО ИНА – Аце Димитриевски од с.Мустафино
Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 56240 м2 кое се наоѓа на КП бр.1455, место
викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 3301 м2, КП бр.1456, место
викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 3573 м2, КП бр.1457, место
викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 1923 м2, КП бр.1458, место
викано Бозна, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 1799 м2, КП бр.1459/1, место
викано Бозли, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 6577 м2, КП бр.1459/1, место
викано Бозли, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 4507м2, КП бр.1459/2, место
викано Бозли, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 4006 м2, КП бр.1460/1, место
викано Базла, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 4947м2, КП бр.1464/2, место
викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 6568 м2, КП бр.1464/3, место
викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 7181 м2, КП бр.1465, место
викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 2264м2 и КП
бр.1465, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 9594м2,
запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино
вон град.
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6247/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2823.
Врз основа на член 39 став 1 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 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Ацо Костадиновски од с.Кадрифаково, Свети Николе за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.160/3-дел, место
викано Стопански ливади, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, со површина од 61865 м2 запишана на Имотен лист бр.200 за КО Кадрифаково.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6248/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2824.
Врз основа на член 39 став 1 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 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Иван
Хрис – Ацо Христов с.Мустафино, Свети Николе за
земјоделско земјиште со вкупна површина од 57935 м2
кое се наоѓа на КП бр.1478/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 24110 м2 и КП бр.1488/2-дел, место викано
Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2,
со површина од 33825 м2 запишани на Имотен лист
бр.600 за КО Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6250/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2825.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРОПРОДУКТ - Велик Шаматов од с.Ерџелија Свети Николe за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП
бр.1116/1-дел, место викано Софија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 100000м2
запишана на Имотен лист бр.800 за КО Ерџелија, вон
град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6251/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2826.
Врз основа на член 39 став 1 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 27 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Кико Таце - Игор Атанасов од с.Мустафино, Свети Николе
за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.1519/3дел, место викано Ливада, катастарска култура ливада,
катастарска класа 4, со површина од 48889 м2 запишана на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6252/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2827.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуалниот земјоделец МУСИ –
Илчо Анастасов од Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 26222м2 кое се наоѓа на
КПбр.1467, место викано Бозна, катастарска култура
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нива, катастарска класа 5, со површина од 15324м2 и
КПбр.1467, место викано Бозна, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, со површина од 10898м2 запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон
град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6253/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2828.
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), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кочани се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија, на ГП бр.4.02, кое
претставува дел од КП.бр.13008/1 со површина од 1319
м2, градежно неизградено земјиште, дел од
КП.бр.15606/1 со површина од 584 м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр.15607/1 со површина
од 594 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кочани, запишани во Имотен лист бр.1 и дел од
КП.бр.13008/9 со површина од 619 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кочани, запишано во Имотен
лист бр.13480, односно со вкупна површина од 3116
м2, согласно Извод од Детален урбанистички план за
Градска четврт 9, за проект „КУПИ КУЌА ЗА
МЛАДИ“, бр.22-30/282 од 24.7.2019 година, донесен со

Одлука на Советот на Општина Кочани бр.09-2786/1 од
28.12.2018 година, за изградба на објект со намена-В2
Здравство и социјална заштита-градинка.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6292/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2829.
Врз основа на член 91 алинеја 9 од Уставот на Република Северна Македонија и член 7 алинеја 6 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14,
61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
И РЕПУБЛИКА КИПАР
Член 1
Со оваа одлука Република Северна Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Кипар на
ниво на амбасадори.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија да ја спроведе
оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-6372/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2830.
Врз основа на член 91 алинеја 9 од Уставот на Република Северна Македонија и член 7 алинеја 6 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14,
61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
И КНЕЖЕВСТВОТО МОНАКО
Член 1
Со оваа одлука Република Северна Македонија воспоставува дипломатски односи со Кнежевството Монако на ниво на амбасадори.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија да ја спроведе
оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6408/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2831.
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 18 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15,
39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА ПРОЦЕНА
1. Во Решението за именување членови на Групата
за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/17, 168/18 и 202/18), во точката 1 алинеја
3 се менува и гласи:
- „ - Еролд Муслиу, директор на Агенцијата за разузнавање;“
Алинејата 8 се менува и гласи:
- „- генерал мајор Азим Нуредин, заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија и“
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ .
Бр. 45-6039/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2832.
Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот 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 став 1 од Одлуката за образување на Национална комисија за мало
и лесно оружје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.177/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август
2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО
КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО
ОРУЖЈЕ
1. Во Националната комисија за мало и лесно оружје се именуваат:
- Бесир Деари – заменик на директорот на Биро за
јавна безбедност во Министерство за внатрешни работи - претседател;
- Лидија Петрова - Мојсовска од Министерство за
внатрешни работи - национално контакт лице;
- Фатмир Барди од Министерство за внатрешни работи – член;
- Златко Скулиќ од Министерство за внатрешни работи – член;
- Анита Томовска од Министерство за внатрешни
работи – член;
- Анкица Димовска од Министерство за внатрешни
работи – член;
- Фросина Кимова - Величковска од Министерството за внатрешни работи – член;
- Мирко Камиловски од Министерство за внатрешни работи – член;
- Ристо Шпритов од Министерство за внатрешни
работи – член;
- Благојчо Спасов од Министерство за внатрешни
работи – член;
- Беким Реџепи од Министерството за внатрешни
работи – член;
- Елизабета Тепавац од Министерство за внатрешни
работи – член;
- Марија Топаловска од Министерство за внатрешни работи – член;
- Аркин Јахији од Министерство за правда – член;
- Сафет Мециновиќ од Министерство за одбрана –
член;
- Светлана Гелева од Министерство за надворешни
работи – член;
- Марија Павлова од Министерство за економија –
член;
- Рамиз Јашари од Министерство за труд и социјална политика – член;
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- Аце Миновски од Министерство за образование и
наука – член;
- Саша Јовановиќ од Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство – член;
- Ивица Георгиевски од Министерство за финансии
- Царинска управа – член и
- Ивица Силјановски од Министерство за внатрешни работи – секретар.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на
Националната комисија за мало и лесно оружје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 69/19).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6110/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2833.
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и
спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018) и член
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018) и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ
НЕПОГОДИ
1. Трајан Димковски се разрешува од должноста
член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.
2. За член на Комисијата за проценка и утврдување
на висината на штетата од елементарни непогоди се
именува Александар Мусалевски од Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 6549/2
27 август 2019 година
Скопје

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

2834.
Врз основа на член 13 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.108/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27
август 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на директорот на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија
се именува Ариф Асани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 6571/2
27 август 2019 година
Скопје

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

2835.
Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Северна Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија” бр. 118/09 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.57/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА
ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА,
РЕПУБЛИКА КОСОВО И РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1. Во Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на
Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и
Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/09, 45/12, 194/14 и 165/17), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат
со зборовите „Република Северна Македонија“.
Во точка 1 во алинејата 1 зборовите „Звонимир Поповиќ се заменуваат со зборовите „Љуфтим Спахиу“.
Во точката 2 по алинејата 5 се додава нова алинеја
6, која гласи:
„ - г-ѓа Хајрије Ахмед, раководител на одделението
за спроведување на ИПА во Министерството за локална самоуправа;“.
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Во целиот текст на Решението, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6585/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2836.
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), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

1.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
спортски објекти за 2019 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.30/19), во точката 1, во табелата, во реден број 1, колона „Опис“, во алинејата 6
зборовите „Изнајмување на 5 монтажни игралишта“ се
заменуваат со зборовите „Изнајмување на 7 монтажни
игралишта“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 45-5614/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2837.
Врз основа на член 18 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.18/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2019 ГОДИНА
I
Во Програмата за намалување на аерозагадувањето
за 2019 година бр.45-276/1 од 22.1.2019 година, во делот IV, табелата се менува и гласи:

%

Намена

2.

1.1 Замена на постоечките нееколошки системи за
греење во домаќинства,
градинки, основни и средни училишта, здравствени
објекти и административни објекти во најзагадените градови во Република
Северна Македонија:
1.1.1 Горилници
на
плин (гас), АЦ Инвертер
клими, ВРФ Систем, Топлински пумпи
1.1.2 Енергетска ефикасност
Зелени урбани површини
2.1 Набавка на пречистувачи за воздух во внатрешни простории во градинки, основни и средни
училишта, здравствени
објекти и административни објекти во најзагадените градови во Република Северна Македонија;
2.2 Инсталирање на филтри во малите и средни
претпријатија, особено
во оние од дрвна дејност.
Активноста е комплементарна на поддршка
на проект за изработка
на филтри, селектирани
во првиот О2 предизвик;
ВКУПНО

Планирани
средства во
(денари)

95,87%
74.500.000,00
30.000.000,00
11.500.000,00

4,13%

100 %

5.000.000,00

121.000.000,00

II
Во делот V зборовите „точки 1, 2 и 3“ се заменуваат
со зборовите „точки 1 и 2“.
III
Во делот VII во ставот 1 зборовите „точки 1, 2 и 3“
се заменуваат со зборовите „точки 1 и 2“.
Во ставот 2 зборовите „точка 1“ се бришат.
IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6527/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2838.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство
и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година во вкупен износ од
2.037.383.000,00 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 238/18), раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - Разни
трансфери во износ од 527.480.000,00 денари и потпрограма 2А - Финансиска поддршка на рурален развој,
ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.509.903.000,00 денари.
II
(1) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 1.732.153.000,00 денари ќе се користат за следните мерки за финансиска поддршка на руралниот развој:
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(3) Дел од средствата од дел I на оваа програма во
износ од 20.373.830,00 денари се наменети за Фондот
за иновации и технолошки развој согласно член 26 од
Законот за иновациската дејност.
III
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
112 „Помош на млади земјоделци за започнување со
земјоделска дејност" од оваа програма се спроведуваат
како финансиска помош за започнување со земјоделска дејност на млади земјоделци, кои за прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделска дејност преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или
со воспоставување на ново земјоделско стопанство согласно членовите 67 и 92 од Законот за земјоделство и
руралниот развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 120.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски за реализација на мерката 112 „Помош на
млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
IV
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
114 „Советодавни услуги во земјоделството“ од оваа
програма, се спроведуваат согласно членовите 69 и 92
од Законот за земјоделство и руралниот развој како финансиска помош за:
- поддршка при реализација на мерките за земјоделска политика и политика за рурален развој, изработка
на деловни планови/технички предлог-проекти на земјоделски стопанства;
- поддршка на спроведување на ИПАРД Програмата 2014-2020,
- поддршка во технолошко и економско организирање и управување на земјоделско стопанство, ефикасно искористување на расположливите средства за работа, запознавање и помош во примена на законската
регулатива од областа на земјоделството и поврзаните
прописи и
- поддршка во исполнување на барањата за задоволување на националните и стандардите на Европската
унија во делот на безбедност на храна, благосостојба
на животните, заштита на животната средина, професионална заштита на работно место и барањата по однос
на вкрстена сообраност.
(2) Корисници на поддршката од став (1) на овој
дел се земјоделски стопанства и задруги кои користеле
советодавни услуги од даватели на советодавни услуги
евидентирани во евиденцијата на Министерството.
(3) Висината на поддршката од став (1) на овој дел
е до 80% од прифатливите и направените трошоци, но
не повеќе од 70.000 денари по корисник годишно.
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(4) Финансиската помош може да се додели во вид
на авансна исплата во висина од 40% од вредноста на
одобрените прифатливи трошоци.
V
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
115 „Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство“ од оваа програма се спроведуваат
согласно член 92 од Законот за земјоделство и рурален
развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции кои ќе допринесат за развој на руралните средини, и ќе се доделуваат на женски член на земјоделско стопанство запишано во ЕРЗС.
(2) Висината на поддршката од став (1) на овој дел
изнесува до 180.000,00 денари по корисник.
VI
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски
стопанства" од оваа програма се спроведуваат согласно
членовите 70, 90 и 94 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратна финансиска поддршка,
а поддршката претставува учество во нови инвестиции
за следните намени:
- набавка на високостелни педигрирани јуници (со
исклучок на јуници од расата Буша), од увоз или од
признати организации на одгледувачи согласно Законот за сточарство;
- набавка на педигрирани машки и женски приплодни грла овци, од увоз или од признати организации на
одгледувачи согласно Законот за сточарство;
- набавка на педигрирани машки и женски приплодни грла кози од увоз или од признати организации на
одгледувачи согласно Законот за сточарство;
- набавка на педигрирани свињи (нерези и назимки)
чистокрвни или хибриди од увоз или од признати организации на одгледувачи согласно Законот за сточарство;
- подигнување на нови повеќегодишни лозови и
овошни насади, повеќегодишни насади со ароматични
растенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини;
- набавка на пчелни матици од одобрени одгледувалишта на плчелни матици согласно Закон за сточарство;
- набавка на трактори и
- набавка на опрема за систем за наводнување - капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на
површинска вода.
(2) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка од ставот (1) алинеи 4 и 6 од овој дел, за
периодот од 1 јануари 2019 година до 30 септември
2019 година е 1 октомври 2019 година.
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(3) За реализација на мерката од став (1) за периодот од ставот (2) од овој дел, Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за исплата
на финансиска поддршка до 1 октомври 2019 година.
(4) Барателите кои биле корисници на финансиска
поддршка за набавка на трактори преку ИПАРД Програмата и Националните програми за финансиска поддршка на руралниот развој за претходните пет години,
не се прифатливи како корисници на оваа мерка.
(5) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 80.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 121 „Инвестиции
за модернизација на земјоделски стопанства" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој
од претходните години.
VII
Средствата од дел II став (1) од табелата мерка 122
„Инвестиции за зголемување на економска вредност на
шумите" од оваа програма се спроведуваат согласно
членовите 71 и 90 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка
наменета за инвестиции за одржливо стопанисување со
шумите.
VIII
Средствата од дел II став (1) од табелата мерка 123
во износ од 30.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
IX
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството" од оваа
програма се спроведуваат согласно членовите 73 и 90
од Законот за земјоделство и руралниот развој како
неповратната финансиска поддршка за инвестиции за
следните намени:
- капитални инвестиции во водостопанска инфраструктура;
- останати инвестиции наменети за водостопанска
инфраструктура;
- системи за снабдување со вода, вклучително и водопоила на пасишта во државна сопственост;
- електрификација на пасиштата во државна сопственост (освен за громобрани на пасишта);
- инфраструктура за пристап до пасиштата во
државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште и
- консолидација на земјоделско земјиште.
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(2) Корисник на средствата од став (1) алинеи 1 и 7
од овој дел е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството).
(3) Корисник на средствата од став (1) алинеја 2 од
овој дел е „Акционерско друштво Водостопанство на
Република Северна Македонија во државна сопственост” – Скопје и јавните водостопански претпријатија.
(4) Корисник на средствата од став (1) алинеи 3, 4 и
5 од овој дел е „Јавно претпријатие за стопанисување
со пасишта”.
(5) Корисник на средствата од став (1) алинеја 6 од
овој дел се единиците на локалната самоуправа.
(6) Средствата за инвестициите од став (1) алинеи 1
и 6 ги спроведува Министерството по пат на јавна набавка по доставен предлог за инвестиции од страна на
заинтересираните корисници на средствата.
(7) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина на износот утврден
согласно договорите за јавна набавка.
(8) Неповратната финансиска поддршка по барање
на корисникот може да се додели согласно со фазите
на реализација на инвестицијата.
(9) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 336.362.164,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството,
шумарството и водостопанството" од Програмите за
финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
X
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
125 „Соработка за развој на нови производи, процеси и
технологии во земјоделскиот и прехрамбен сектор (интегрирани проекти)" од оваа програма се спроведуваат
согласно членовите 72 и 90 од Законот за земјоделство
и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:
- развој на нови производи и дизајн;
- производни процеси и технологии за преработка;
- нематеријални вложувања за подготвителни активности;
- процеси или технологии за пазарни цели.
XI
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност" од
оваа програма се спроведуваат согласно членовите 74 и
90 од Законот за земјоделство и руралниот развој и
членовите 15 и 16 од Законот за земјоделски задруги
како неповратната финансиска поддршка за следните
намени:
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- помош за основање и функционирање на земјоделски задруги;
- инвестиции за примена на заеднички производни
практики за усогласување на стандардите за квалитетот
на земјоделските производи или за производство на
земјоделски производи со повисок квалитети и
- организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи.
(2) Поддршката од став (1) алинеја 1 на овој дел за
направени прифатливи трошоци се исплаќа полугодишно по доставено барање за исплата и тоа:
- за прво полугодие најдоцна до 15 јули 2019 година, со краен рок за исплата 30 септември 2019 година и
- за второ полугодие најдоцна до 15 јануари 2020
година со краен рок за исплата 30 март 2020 година.
(3) Поддршката од став (1) алинеја 2 на овој дел се
доделува врз основана одобрен деловен план изготвен
за плански период од најмалку пет години.
(4) Поддршката од став (1) алинеја 3 на овој дел се
доделува во износ од 100% од вкупните прифатливи
трошоци за спроведување на предвидените активности
во програма за работа на земјоделската задруга и може,
по барање на корисникот, да се додели на две рати.
(5) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 10.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 131 „Економско
здружување на земјоделски стопанства за заедничко
вршење на земјоделска дејност" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност"
од оваа програма се спроведуваат согласно член 77
став (8) од Законот за земјоделство и рурален развој .
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 90.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 211 „Помош за
вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност" од Програмите
за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
ХIII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
213 „Помош за зачувување на руралните предели и
нивните традиционални карактеристики" од оваа програма се спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за надомест на трошоци за
одржување на висински пасишта и ливади и поддршка
на традиционалното овчарство како неповратната финансиска поддршка и тоа:
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- во висина од 100% од просечна месечна нето плата во дејноста од период 1 ноември 2018 година до 31
октомври 2019 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасишта и ливади, односно регистрирани одгледувалишта кои се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри и
- во висина од 60% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 1 ноември 2018 година до 31
октомври 2019 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасишта и ливади, односно регистрирани одгледувалишта кои се наоѓаат во населени места со надморска висина помала од 700 метри.
(2) За помошта од став (1) на овој дел, бројот на
вработени лица за кои се пресметува поддршката е:
- одгледување на овци за едно вработено лице на
150 овци;
- одгледување на кози за едно вработено лице на 50
кози и
- одгледување на говеда за едно вработено лице на
50 говеда.
(3) Помошта од став (1) на овој дел се исплаќа за
најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на
добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасишта и ливади, односно регистрирани одгледувалишта при што
за десет вработени лица се исплаќа 100%за помошта од
став (2) алинеја 1 на овој дел, односно 60% за помошта
од став (2) алинеја 2 на овој дел, а за вработените лица
над десет помошта се намалува за 50%.
(4) Бројот на вработени лица за кои е исплатена
поддршката треба да е ист најмалку една година по годината за која е исплатена поддршката.
(5) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој дел
изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено
лице.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 15.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики" од Програмите за финансиска
поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIV
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
214 „Помош за зачувување на генетската разновидност
на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси
на добиток" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за следните намени:
- активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви;
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- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток; и
- зачувување на генетската разновидност на автохтони раси на добиток (говедо Буша, овци каракачанска, овчеполска и шарпланинска, кози балканска коза,
куче - овчарско куче шарпланинец и бивол - домашен
бивол).
(2) Средствата од став (1) алинеи 1 и 2 од овој дел
ги спроведува Министерството за исплата на субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување
согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал, здравје и заштита на растенијата
и земјоделство и рурален развој.
(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 5.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 214 „Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтони
земјоделски растенија и автохтони раси на добиток" од
Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XV
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
215 „Органско производство" од оваа програма се
спроведуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 89.000.000,00денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 215 „Органско
производство" од Програмите за финансиска поддршка
на руралниот развој од претходните години.
XVI
Средствата од дел II став (1) од табелата мерка 321
во износ од 242.000.000,00 денари се наменети за
неподмирени обврски од реализација на мерката „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XVII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
322 „Обнова и развој на селата" од оваа програма се
спроведуваат согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за изработка на урбанистички
планови за населени места во руралните средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) на овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно Законот за земјо-
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делство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој
дел.
(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на
две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
(5) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 92.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 322 „Обнова и
развој на селата" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XVIII
Средствата од дел II став (1) од табелата мерка 323
во износ од 120.000.000,00 денари се наменети за
неподмирени обврски од реализација на мерката „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности
во руралните подрачја" од Програмите за финансиска
поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIX
Средствата од дел II став (1) од табелата мерка 412
„Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)" од
оваа програма се спроведуваат согласно членовите 89 и
90 од Законот за земјоделство и рурален развој како
неповратна финансиска поддршка.
XX
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини" од оваа програма се спроведуваат согласно членовите 87, 90 и 92 од Законот за земјоделство
и рурален развој како неповратна финансиска поддршка.
(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој дел
е Локалната акциона група (во натамошниот текст:
ЛАГ) основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(3) Стратегиите за локален развој на рурални средини од став (1) од овој дел треба да ги исполнуваат условите утврдени во член 88 од Законот за земјоделство и
рурален развој.
(4) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) од овој дел не
може да изнесува повеќе од 800.000,00 денари.
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(5) Корисниците треба да достават три понуди и доказ за општи трошоци, прибавени од независни понудувачи доколку вредноста на поединечна ставка изнесува повеќе од 30,000.00 денари или една понуда за општи трошоци од независен понудувач доколку вредноста на поединечна ставка изнесува помалку од
30.000 денари.
XXI
(1) Средствата од дел II став (2) од табелата точка 1
„Техничка поддршка во земјоделството и руралниот
развој" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(2) Средствата од дел II став (2) потточка 1.1 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми за
промоција на земјоделски производи“ во Република
Северна Македонија се спроведуваат по објавен јавен
повик согласно член 4 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој, а за манифестациите и саемите за промоција на
земјоделски производи вон Република Северна Македонија средствата се наменети за:
- Промоција на македонското вино на таргетирани
пазари во ЕУ, САД, Сингапур, Хонг Конг, Шангај и
Кина;
- Промотивни настани за промоција на македонската преработувачка индустрија на овошје и зеленчук на
таргетирани пазари во ЕУ и Руска Федерација;
- Промоција на македонските производи преку
бесцаринските зони во Шенџен, Хуанџо, Шангај и во
„China National Exibition Center“ – Народна Република
Кина;
- „World’s Leading Wines London“;
- „World’s Leading Wines Amsterdam“;
- „World’s Leading Wines Houston“;
- „World’s Leading Wines Chicago“;
- „World’s Leading Wines New York“ и
- Промотивни и Б2Б настани во Минск, Белорусија.
(3) Средствата од дел II став (2) потточка 1.2 „Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски
производители и преработувачи во и вон Република
Северна Македонија“, се наменети за следните саеми:
- „Anuga“, Келн, Германија;
- „Fancy Food“ за преработки од овошје и зеленчук,
Њујорк САД;
- „Tuttofood“, Милано;
- „Gulf Food“, Дубаи, ОАР;
- „Sial Canada“, Торонто, Канада;
- „BBC Good Food“, Бирмингам, ОК;
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- „SIAL middle east “ за преработки од овошје и зеленчук, Абу Даби“, Обединети Арапски Емирати;
- „Prodexpo“ саем за пијалоци, Москва-Руска Федерација;
- „World Food (Мир Питание)“ за овошје, зеленчук
и преработки, Москва –Руска Федерација;
- Македонско изложбен-трговски дом, Москва, Руска Федерација;
- „Green week„ – Берлин, Сојузна Република Германија;
- „Агра“, Горна Радгоња, Република Словенија;
- „Fruitlogistica“ за свежо овошје и зеленчук, Берлин-Сојузна Република Германија;
- „ProWein“ саем за вино, Дизелдорф-Сојузна Република Германија;
- „Sial“ за преработки од овошје и зеленчук, ПаризРепублика Франција;
- „Biofach - Нирнберг, Германија “ за органско земјоделство;
- „London Wine Fair“ – саем за вино, Лондон Велика
Британија;
- „Агрофуд“ - Скопје
- „Interwhine China“, Кина,
- „World Bulk Wine Exhibition“ – Амстердам, Холандија и
- „Sajam Privrede Tešanj“ – Тешањ, Република Босна
и Херцеговина
(4) Средствата од дел II став (1) потточка 1.2 за
учество на саемите за промоција на земјоделски производи вон Република Северна Македонија од став (3)
алинеи 11, 13 и 16 од овој дел ќе се исплаќаат за учество на саеми во 2019 година како и во 2020 година.
(5) Средствата од дел II став (2) потточка 1.3 „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи” се спроведуваат согласно
член 6 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и
начинот за доделување на техничката поддршка во
земјоделството и руралниот развој.
(6) Средствата од дел II став (2) потточка 1.3 „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи” подмерка „трошоци за
учество на меѓународни и регионални натпревари за
вино на кои е освоена специјализирана награда, златен
и сребрен медал“ се наменети за следните натпревари и
видови на награди:
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(7) Средствата од дел II став (2) потточка 1.4 „Изработка и публикување на едукативни, информативни,
научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија” се реализираат согласно член 7 од
Уредбата за видот на активности, максималниот износ
по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за
доделување на техничката поддршка во земјоделството
и руралниот развој.
(8) Дел од средствата од став (7) од овој дел во вкупен износ од 3.800.000,00 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.4 „Изработка и публикување на
едукативни, информативни, научни, пропагандни и
стручни материјали, публикации и списанија” од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој
од претходните години.
(9) Средствата од дел II став (2) потточка 1.5 „Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа
на земјоделството и руралниот развој” се реализираат
согласно членовите 8 и 10 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.
(10) Дел од средствата од став (9) од овој дел во
вкупен износ од 4.000.000,00 денари се наменети за
спроведување на започнати постапки и неподмирени
обврски за потточка 1.5 „“Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и
стратешки документи од областа на земјоделството и
руралниот развој” од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
(11) Средствата од дел II став (2) потточка 1.6 “Инвестициони вложувања за воспоставување на научнодемонстративни примери” се реализираат согласно
член 9 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и
начинот за доделување на техничката поддршка во
земјоделството и руралниот развој.
(12) Средствата од дел II став (2) потточка 1.7 „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“ се реализираат согласно член 11 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.
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(13) Дел од средствата од став (12) од овој дел во
вкупен износ од 12.500.000,00 денари се наменети за
спроведување на започнати постапки и неподмирени
обврски за потточка 1.7 „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на
мерките за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XXII
(1) Средствата од дел II став (2) од табелата точка 2
„Субвенционирање на каматна стапка’’ од оваа програма, се спроведуваат согласно член 98-а од Законот
за земјоделство и рурален развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 3.500.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката „Субвенционирање на каматна стапка " од Програмите за финансиска
поддршка на руралниот развој од претходните години.
XXIII
Средствата од дел II став (2) од табелата точка 3
„Поддршка за воспоставување и активности на националната рурална мрежа” се спроведуваат согласно член
26-a од Законот за земјоделство и руралниот развој.
XXIV
(1) За реализација на мерките од оваа програма
Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка
или барања за исплата на финансиска поддршка.
(2) Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на финансиска
поддршка по различни мерки од оваа програма.
(3) Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на
средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година.
XXV
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма
престанува да важи Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 23/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
106/19, 113/19 и 153/19).
XXVI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6541/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2839.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и ,,Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.152/19), член 12
од Законот за виното („Службен весник на Република
Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за
сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 158/19) во делот III во
табелата по подмерката 2.19. се додава нова подмерка
2.20. која гласи:
2.20.

2.20

Директни плаќања за заклани животни
од видот свињи во одобрени кланични
капацитети со кои Агенција за храна и
ветеринарство има склучено договор
заради депопулација

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2840.
Врз основа на член 48 став 8 од Законот за тутун,
производи од тутун и сродни производи (*) („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАСТАВНО-НАУЧНА ВИСОКО ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ТУТУНСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНА НА ТУТУН
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на овластување на
наставно-научна високо образовна институција од областа на тутунското производство за спроведување на
обука за вршење на процена на тутун.
Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува
на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

II
Во делот XV во табелата во мерката 1 во четвртиот
ред по бројот „ 1.13.“ се додаваат зборовите „1.8-а.“.
Во мерката 2 во вториот ред по бројот „2.15“ се додава бројот „2.20.“.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за овластување на научно-образовна
институција од областа на тутунското производство за
изработка на прашањата од првиот и вториот дел од
испитот за добивање на лиценца за процена на тутун
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
200/14 ).

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6590/1
27 август 2019 година
Скопје

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

Бр. 29-6723/4
9 август 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
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2841.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за тутун,
производи од тутун и сродни производи (*) („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ И
УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ
ОПРЕМАТА, ХАРДВЕРОТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИОТ
ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА
НА ТУТУН ЗА ПРИЈАВЕНИ, ЕВИДЕНТИРАНИ,
ДОГОВОРЕНИ ПОВРШИНИ И КОЛИЧИНИ И
ОТКУПЕНИ КОЛИЧИНИ ТУТУН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТКУПУВАЧИ, ПО ТИПОВИ И КЛАСИ
НА ТУТУН, ПО РЕКОЛТИ ПОЕДИНЕЧНО, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА
НА ИСТИОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минимално техничките стандарди и услови кои треба да ги исполнуваат опремата, хардверот и функционалноста на софтверот за електронскиот информативен систем за евиденција на тутун за пријавени, евидентирани, договорени површини и количини и откупени количини тутун
по производители, откупувачи, по типови и класи на
тутун, по реколти поединечно, начинот на користење,
одржување и надградба на истиот.
Член 2
Софтверот за електронскиот информативен систем
за евиденција на тутун за пријавени, евидентирани, договорени површини и количини и откупени количини
тутун по производители, откупувачи, по типови и класи на тутун, по реколти поединечно (во натамошниот
текст: софтверот), потребно е да има најмалку два сервери или две виртуелни машини кои ги исполнуваат
следните минимални технички карактеристики, стандарди и услови:
- четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на процесор;
- осум GB RAM меморија;
- два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани во RAID технологија;
- мрежен контролер;
- оптички уред CD/DVD RW;
- графичка карта со видео излез;
- да бидат приклучени на непрекинато напојување
со електрична енергија UPS (Unlimited –Power Supply);
- мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- оперативен систем кој обезбедува работна платформа за функционирање на софтверот;
- централизирано безбедносно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем на
упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем;
- интернет апликациски сервер кој обезбедува пристапност на софтверот кон корисниците преку интернет
конекција;
- база на податоци за нормално функционирање на
софтверот која ќе обезбеди безбедно складирање на
податоците;
- автоматско backup решение за базите со податоци;
- изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување
(download) и 2 Mbit/s (upload) и загарантирана достапност до интернет од 99,9% од времето;
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- кориснички интерфејс за едноставно менаџирање
со базата на податоци, анализа и обработка на податоците и поедноставно генерирање на извештаи за потребите на Министертвото за земјоделство, шумарство и
водостопанство;
- можност за надградба и
- пребарување низ базата на податоци по сите полиња и генерирање на извештаи по основ на пребарување.
Член 3
Софтверот овозможува:
- воспоставување на електронски систем за евиденција на договорени површини и количини тутун,
откупени и обработени количини на тутун, по типови и
сорти на тутун, за секоја реколта поединечно и генерира извештаи;
- поврзување на сите релевантни субјекти кои учествуваат во деловниот процес за тутун: вработени од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, инспектори од Државен инспекторат за земјоделство и вработени од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и откупувачите на тутун поединечно и
- внес на податоци од страна на откупувачите на
тутун и Државниот инспекторат за земјоделство.
Базата на податоци на софтверот овозможува:
-автоматско преземање на податоците од Единствениот регистар на земјоделски стопанства;
- внесување на податоци од Регистарот на откупувачи на тутун;
- подготовка на податоци за откупените количини
тутун за потребите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и
- внес на податоци од сите релевантни субјекти кои
учествуваат во деловниот процес за тутун: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Државен инспекторат за земјоделство и откупувачите
на тутун.
Член 4
Водењето на евиденцијата за пријавените, договорени површини и количини тутун, откупените количини тутун по производители, откупувачи, по типови,
класи и сорти на тутун, по реколти поединечно, како и
за обработен тутун од берба по месеци и вкупно по откупувач се врши на следниот начин:
- со внесување на ЕМБГ/ЕМБС и Единствениот
идентификациски број на земјоделското стопанство (во
натамошниот текст: ИДБР) за производителот на
тутун, откупувачите добиваат податоци за вкупна обработлива површина во м² за земјоделското стопанство
со КО и број на КП пријавени во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- склучените договори се внесуваат во системот
заклучно до 31 март, со што откупувачот го пријавува
договореното производство на тутун од тековната реколта во софтверот;
- промените во договореното нивско производство,
односно целосна или делумна промена на пријавените
катастарски парцели како и договорените количини на
тутун, откупувачот ги внесува заклучно со 31 јули;
- откупувачот ги внесува во софтверот просториите
за откуп и финансиските гаранции;
- Државниот инспекторат за земјоделство ги одобрува внесените простории за откуп и износот на финансискиот документ за обезбедени средства за откуп
на тутун за целокупната договорена количина приложени од страна на откупувачот кој може да биде: на-
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менска жиро сметка која исклучиво ќе се користи за
исплата на договорениот тутун или договори за кредит
од банка со динамика на прилив согласно динамиката
на откуп на целокупната договорена количина на
тутун;
- одговорно лице во Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство внесува во софтверот
процент за исплата на надоместокот за организирањето
и застапувањето на претставникот од највисоката асоцијација на тутунопроизводители при откупот на највисоката асоцијација на тутунопроизводители по доставување на согласноста;
- откупувачот ја внесува дневната евиденција за откупените количини тутун најдоцна наредниот ден до
17 часот за откупените количини на тутун од претходниот ден по типови, класи и откупни цени за секој производител на тутун;
- откупувачот ја внесува евиденцијата за приговори
според образецот за книгата за приговори;
- откупувачот ја внесува дневната евиденција за извршен откуп според книгата за процена на тутунот по
типови, класи и откупни цени во софтверот;
- откупувачот ја внесува евиденцијата за обработените количини на тутун според образецот на евиденцијата за обработениот тутун;
- откупувачот на тутун најдоцна пет дена пред почетокот на откупот на тутун го внесува износот од финансискиот документ/и за обезбедени средства за целокупната договорена количина на тутун од тековната реколта во висина на просечната откупна цена по килограм на ниво на државата од минатите три реколти за
соодветните типови на тутун;
- откупувачот го внесува износот на исплатените
средства и износот за исплатените аванси и надоместокот за организирањето и застапувањето на претставникот од највисоката асоцијација на тутунопроизводители во софтверот;
- како што тече процесот на откуп, системот врши
пресметка во која ја одзема вредноста на откупениот
тутун со износот на приложената финансиска гаранција;
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Државниот инспекторат за земјоделство имааат увид во информациите за откупените количини и цени секој ден, збирни за секоја недела, збирни
за секој месец и вкупно откупени количини тутун,
спорните и решените количини и цени за секој ден,
збирни за секоја недела, збирни за секој месец и
вкупно, како и обработените количини тутун збирни за
секој месец и вкупно и
- Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој добива информации за податоци кои ќе бидат потребни за реализација на програмите за финансиска поддршка, а се содржани како параметри во апликацијата.
Податоците кои се внесуваат и се генерираат во вид
на потврди во/од софтверот од страна на откупувачот
на тутун се следни:
1. Внес на податоци за склучен договор за откуп на
тутун со производителот на тутун:
- назив на откупувач на тутун;
- број на договор;
- реколта;
- име и презиме/назив на правно лице;
- место на живеење/адреса и седиште за правно
лице;
- единствен матичен број на граѓанинот/единствен
даночен број;
- број на Имотен лист/договор за закуп;
- тип и сорта на тутун;
- површина (м²);
- општина;
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- катастарска општина (КО);
- катастарска парцела (КП);
- место викано;
- планираната договорена количина (кгр);
- откупна цена по типови и класи;
- рок на исплата во денови и
- трансакциска сметка.
2. Внес на просториите за откуп:
- назив на откупувач на тутун;
- реон/подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на чија територија се наоѓа откупниот пункт;
- општина;
- адреса на просторијата за откуп;
- број на ваги и
- број на мостри.
3. Внесување податоци за финансиски гаранции:
- назив на откупувач на тутун;
- реколта;
- вредност;
- датум на важење.
4. Внес на податоци за извршен откуп на суров
тутун во лист:
- назив на откупувач на тутун;
- реколта;
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак,
Вирџинија, Берлеј);
- класа I, II, III, IV, V (откупена количини по класи,
откупни цени по класи и вредност), вкупна количина за
класа и пондер цена за класа, по типови;
- класа I, II (откупена количини по класи, откупни
цени по класи и вредност), вкупна количина за класа и
пондер цена за класа, по типови;
- мувлив тутун (откупена количини по типови, откупни цени по типови и вредност), вкупна количина и
пондер цена по типови;
- вкупна количина во кгр., по типови;
- исплатен тутун по типови и вкупно во денари и
- исплатен надомест за застапување на претставниците од највисоката асоцијација.
5. Внес на податоци за спорен тутун согласно книгата за приговори пропишана со Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на книгата за
приговори:
- назив на откупувач на тутун;
- дата на процена;
- ИДБР;
- име и презиме/назив на правно лице;
- број на договорот за откуп;
- откупно место (општина и адреса);
- број на бала/картонска кутија;
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак,
Вирџинија, Берлеј);
- класа I, II, III, IV, V (ароматичен тутун) класа I, II
(дополнителен тутун) и вкупно;
- мувлосан тутун во кгр.;
- вкупно здрав и мувлосан тутун во кгр. и
- одбитоци (песок и влага) и цена во кгр. по типови
за спорен тутун.
6. Внес на податоци за обработен тутун:
- назив на откупувач;
- берба;
- месец;
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак,
Вирџинија, Берлеј);
- обработен тутун во кгр.;
- обработен тутун купен од друг откупувач во кгр.;
- кало во кгр. и
- готов производ во кгр.
Софтверот овозможува изготвување на извештаи
врз основа на сите параметри на апликацијата.
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Член 5
Софтверот претставува веб апликација на која се
најавуваат корисници со различни привилегии и улоги,
преку веб прелистувач и најава со корисничко име и
лозинка. Најавувањето е со пропишани безбедносни
правила за најава и користење на интернет портали.
Корисничкиот интерфејс треба да биде презентиран на
македонски јазик. Системот обезбедува истекување на
сесијата на најавување, што значи дека доколку корисникот не е активен по определен период треба автоматски да биде одлогиран. Комуникацијата помеѓу корисникот и апликацијата треба да се одвива преку инкриптиран заштитен протокол.
Во софтверот ќе се најавуваат следните корисници:
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- регистрирани откупувачи на тутун;
- Државен инспекторат за земјоделство;
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и
- администратори на корисниците (вработени во
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство).
Безбедносниот систем за авторизација треба да се
базира на принципот на еднозначно најавување на системот. Секој краен корисник на софтверот треба да се
идентификува со единствен идентификациски број или
корисничко име што е поврзано со соодветна лозинка.
Лозинките треба да имаат најмалку осум знаци, најмалку една голема и една мала буква, најмалку еден специјален знак и да не го содржи корисничкото име.
Софтверот овозможува за корисниците промена на
лозинката на месечно ниво. Најавувањето на апликацијата треба да биде оневозможено по одреден број неуспешни обиди за пристап.
Член 6
Одржувањето на софтверот ќе се врши на редовна
основа, без паузи помеѓу годишните одржувања, заради обезбедување на непречено функционирање на целиот систем, отстранување на грешки или недостатоци
кои ќе се појават во работењето и други потребни промени околу функционирањето на системот.
Надградбата на софтверот ќе се врши по потреба
заради потребата од усогласување со прописите од областа на производството, откупот и обработката на
тутунот, промени во деловниот процес и други системски и функционални потреби.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за минимално техничките стандарди и услови во поглед на опремата,
хардверот, функционалноста на софтверот за електронскиот систем за водење на евиденција на пријавени,
евидентирани и договорени површини и количини
тутун по производители, откупувачи, по типови на
тутун, за секоја реколта поединечно, начинот на користење, одржување и надградба на истиот („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/15).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 29-6726/3
9 август 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2842.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 23 став 2 од Законот
за девизното работење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08,
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на
Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 42/16 и 50/19), во точката 4, ставот 2 се брише.
2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-1/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2843.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 64 став 3 од Законот
за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15,
190/16, 7/19 и 101/19), Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15,
218/16 и 221/18), во точката 6, потточка 12) став 3 алинејата 3 се менува и гласи: „Развојната банка на Северна Македонија“.
2. Во точката 6, потточката 24) се менува и гласи:
„24) За пазарни ризици се сметаат:
- ризикот од вложувања во сопственички инструменти коишто се дел од портфолиото за тргување;
- ризикот од вложувања во должнички инструменти
коишто се дел од портфолиото за тргување; и
- ризикот од надминување на лимитите на изложеност коешто произлегува од позиции во портфолиото
за тргување.“
Во потточката 31) се бришат зборовите: „во портфолиото за тргување“.
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Потточката 32) се менува и гласи:
„32) Ризикот од другата договорна страна е ризик
дека другата договорна страна нема да ги намири своите парични обврски кон банката врз основа на финансиски инструменти, пред или на датумот на порамнувањето.“
3. Во точката 27, ставот 1 се менува и гласи:
„ Капиталот потребен за покривање на ризиците
претставува збир на:
- капиталот потребен за покривање на кредитниот
ризик утврден согласно со главата VI од оваа одлука;
- капиталот потребен за покривање на валутниот
ризик утврден согласно со главата VII од оваа одлука;
- капиталот потребен за покривање на пазарните
ризици, утврден согласно со главата VIII од оваа одлука;
- капиталот потребен за покривање на ризикот од
порамнување/испорака, утврден согласно со главата
VIII-а од оваа одлука;
- капиталот потребен за покривање на ризикот од
другата договорна страна, утврден согласно со главата
VIII-б од оваа одлука;
- капиталот потребен за покривање на ризикот од
промена на цените на стоките, утврден согласно со главата IX од оваа одлука; и
- капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, утврден согласно со главата X од оваа одлука.“
4. Во точката 62, зборовите: „Македонската банка
за поддршка на развојот“, се заменуваат со зборовите:
„Развојната банка на Северна Македонија“.
5. Во точката 66, по ставот 4 се додава нов став 5,
кој гласи:
„Банката е должна да ги применува одредбите од
ставот 4 од оваа точка на потрошувачките кредити со
договорен рок на достасување еднаков или подолг од
осум години одобрени по 1 јануари 2016 година, вклучувајќи ги и потрошувачките кредити кај кои банката
го продолжила рокот на достасување по 1 јануари 2016
година, при што вкупниот рок на достасување на кредитот, утврден како збир на договорниот рок на достасување на 1 јануари 2016 година и на сите продолжувања на рокот на достасување на кредитот е еднаков или
подолг од осум години.“
6. Во точката 110, ставот 1 се менува и гласи:
„Капиталот потребен за покривање на пазарните
ризици претставува збир на:
1) капиталот потребен за покривање на позицискиот ризик, како збир на:
- капиталот потребен за покривање на ризикот од
вложувања во должнички инструменти, утврден согласно со главата VIII.3 од оваа одлука, и
- капиталот потребен за покривање на ризикот од
вложувања во сопственички инструменти, утврден согласно со главата VIII.4 од оваа одлука, и
2) капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност, утврден согласно со
главата VIII.5 од оваа одлука.“
7. Во точката 112, ставот 2 се менува и гласи:
„Банката може да го изврши нетирањето од ставот
1 од оваа точка, доколку станува збор за:
- долги и кратки позиции во ист финансиски
инструмент издаден од едно лице;
- долги и кратки позиции во различни финансиски
инструменти издадени од едно лице, само доколку финансиските инструментите се со еднаков приоритет на
наплата (англ. seniority) или финансиските инструменти во кои банката има кратка позиција се со понизок
приоритет на наплата од инструментите во кои банката
има долга позиција.“
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8. Во точката 120, зборовите: „портфолио на финансиски инструменти (англ. collective investment units)“,
се заменуваат со зборовите: „удели во инвестициски
фондови (англ. collective investment undertakings)“.
9. Точката 139 се менува и гласи:
„139. Капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност се добива со
вклучување на оние позиции во должнички инструменти и сопственички инструменти коишто имаат највисок
специфичен ризик, согласно со главите VIII.3 Error!
Reference source not found.и VIII.4 од оваа одлука, на
трансакциите со должнички инструменти, сопственички инструменти, валути и стоки за кои се утврдува капитал за покривање на ризикот од порамнување/испорака, утврден согласно со главата VIII-а од оваа одлука
и на финансиските инструменти за кои се утврдува капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна, утврден согласно со главата VIII-б од
оваа одлука.“
10. Бројот и насловот пред точката 142 се менува и
гласи:
„VIII-a. КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ
НА РИЗИКОТ ОД ПОРАМНУВАЊЕ/ИСПОРАКА“
11. Во точката 143, зборовите: „позиција од портфолиото за тргување“, се заменуваат со зборот: „трансакција“.
12. Бројот и насловот пред точката 145 се менува и
гласи:
„VIII-б. КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ
НА РИЗИКОТ ОД ДРУГАТА ДОГОВОРНА СТРАНА“
13. Во точката 145 став 1 воведна реченица, зборовите: „групи позиции“, се заменуваат со зборовите:
„финансиски инструменти“.
Ставот 2 се брише.
14. Во точката 148, бројот: „147“, се заменува со
бројот: „146“.
15. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1
јануари 2020 година.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, точките 1, 4,
5, 8 и 14 од оваа одлука, ќе почнат да се применуваат
од 30 септември 2019 година.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-2/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2844.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 64 став 3 од Законот
за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15,
190/16, 7/19 и 101/19), Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ
1. Во Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 223/15), точката 8 се брише.
Точката 9 станува точка 8.

Стр. 42 - Бр. 181
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2. Оваа одлука стапува на сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-3/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2845.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 27 став 1 од Законот
за девизното работење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08,
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на
Народната банка на Република Северна Македонија донесе

Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-5/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2847.
Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на
Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ
СО НЕРЕЗИДЕНТИ
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/16), во точката 7, потточка 7.1 зборовите:
„единствен царински документ за извоз“, се заменуваат
со зборовите: „фактура за извезената стока“.
2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-4/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2846.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 20 став 1 од Законот
за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/11, 145/15, 23/16 и 20/19), Советот на
Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ГОДИШНА
СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ
1. Во Одлуката за методологијата за пресметување
годишна стапка на вкупните трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/11 и 152/11), во
точката 13, зборовите: „точка 17“ се заменуваат со зборовите: „точка 14“.
2. Во точката 14 потточка ж) став 1 алинеја 6, се
бришат зборовите: „одобрувањето на“.
Во ставот 2, алинеите 3 и 5 се бришат.

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОВАНИ ПАРИ ВО АПОЕН
ОД 1 ДЕНАР СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ
1. Со оваа одлука се издаваат ковани пари во апоен
од 1 денар со изменети белези.
2. Кованите пари во апоен од 1 денар ги имаат основните белези опишани во Одлуката за издавање и за
основните белези на кованите пари во апоен од 1 денар
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
223/15), со следните измени:
- Во точката 4 став 1 алинеја 2, зборовите: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, се заменуваат со зборовите:
„РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, а бројот
„2016“ се брише.
3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-7/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2848.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 и точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/13), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Северна Македонија на кованата пара за колекционерски цели со име „Деловен успех и среќа“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Деловен успех и среќа“, изработени од
сребро Ag 925, со тежина на среброто од 21,20 г, чистота на среброто од 19,61 г, во кружна форма со димензии 38,61 мм, полирани со тампонско печатење и вметнато стакленце.
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3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- На аверсот, во централниот дел на аверсот се наоѓа вметнато стакленце на коешто е отпечатена мапа на
западната хемисфера и скиптарот на Меркур, коишто
се прикажани на основата на дрвено тркало во златна
боја. По должината на периметарот е прикажано името
на издавачот ‒ Република Северна Македонија. Во долниот дел од аверсот се прикажани грбот на Република
Северна Македонија и годината на издавање на монетата – „2019“, како и апоенот „100 денари“. Сите натписи се на англиски јазик.
- На реверсот, во централниот дел од реверсот се
наоѓа вметнато стакленце на коешто е отпечатена мапа
на источната хемисфера. Над вметнатото стакленце се
прикажани слики од ракување, старовремска локомотива и брод. На левата страна од реверсот е прикажан
Меркур со скиптарот, а на десната страна ‒ слика на
Фортуна која држи рог на изобилството. Под вметнатото стакленце се прикажани сидро и два запченика, а
над нив натписот „Ag925“. На долниот дел од периметарот на англиски јазик е испишано: „Деловен успех и
среќа“.
4. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Северна Македонија и на територијата на Република Северна Македонија.
5. Продажната цена по која Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст: Народната банка) ги продава кованите пари за
колекционерски цели на територијата на Република Северна Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството
и пакувањето), трошоци за испораката, промоцијата,
номиналната вредност и останатите трошоци.
6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-9/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2849.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и
располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“
бр.121/13), Советот на Народната банка на Република
Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели со име „Деловен успех и среќа“,
со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована
пара за колекционерски цели О бр.02-15/VIII-9/2019 од
29 август 2019 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.181/19).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 181 - Стр. 43

3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-10/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2850.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 и точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Северна Македонија на кованата пара за колекционерски цели со име „Вештачка интелигенција“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Вештачка интелигенција“, изработени од
сребро Ag 925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г, во кружна форма со димензии 38,61 мм, полирани со дигитално печатење.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е
претставена слика на дигитален уред за оптичко
препознавање со вградени сензори на мрежницата и
информациски канали коишто се оддалечуваат во форма на мрежа со контактни јазли. Во горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Северна
Македонија, а по должината на периметарот е испишано „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“. На долниот дел се прикажани натписите: „100 ДЕНАРИ“ и
„2019“ ‒ годината на издавање. Сите натписи се на англиски јазик.
- На реверсот, во централниот дел од кованата пара
е прикажана вештачка интелигенција во вид на кристал
и струјно коло во вид на човечки мозок од кој се шири
мрежа на сензори што го опкружуваат светот. Во горниот дел од кованата пара е прикажана слика на ракување како симбол на тесната соработка на човештвото
со вештачката интелигенција. На горната лева страна е
прикажана ознаката „Ag925“. По должината на периметарот е прикажан натписот на англиски јазик: „вештачка интелигенција“.
4. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Северна Македонија и на територијата на Република Северна Македонија.
5. Продажната цена по која Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст: Народната банка) ги продава кованите пари за
колекционерски цели на територијата на Република Северна Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството
и пакувањето), трошоци за испораката, промоцијата,
номиналната вредност и останатите трошоци.
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6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-11/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2851.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и
располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“
бр.121/13), Советот на Народната банка на Република
Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели со име „Вештачка интелигенција“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр.0215/VIII-11/2019 од 29 август 2019 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.181/19).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-12/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2852.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 и точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/13), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Северна Македонија на кованата пара за колекционерски цели со име „Среќен роденден“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Среќен роденден“, изработени од сребро
Ag 925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на
среброто од 26,16 г, во кружна форма со димензии
38,61 мм, полирани со тампонско печатење.
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3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е
прикажана кошница полна со подароци и грбот на Република Северна Македонија. На долниот дел се прикажани натписите: „100 денари“ и „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“. На десната страна е прикажана годината на издавање - „2019“ . Сите натписи се
на англиски јазик.
- На реверсот, во централниот дел на кованата пара
е прикажано насмеано бебе коешто носи капа и држи
пелена во својата рака. По должината на периметарот
на кованата пара е прикажан украс во вид на рачка на
кошница. На долниот дел од кованата пара се претставени цвеќиња. Натпис на англиски јазик: „Среќен роденден“. На левата страна е прикажана ознаката
„Ag925“.
4. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Северна Македонија и на територијата на Република Северна Македонија.
5. Продажната цена по која Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст: Народната банка) ги продава кованите пари за
колекционерски цели на територијата на Република Северна Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството
и пакувањето), трошоци за испораката, промоцијата,
номиналната вредност и останатите трошоци.
6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-13/2019
на Народната банка на
29 август 2019 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2853.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и
располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“
бр.121/13), Советот на Народната банка на Република
Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели со име „Среќен роденден“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара
за колекционерски цели О бр.02-15/VIII-13 од 29 август 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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Бр. 181 - Стр. 45

3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-14/2019
29 август 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
2854.
Врз основа на член 124, став 1, алинеjа 6 и член 114
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл.весник на РМ.бр.184/13; 13/14, 44/14; 101/14;
132/14; 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Одлуката за нови програмски сервиси од јавен интерес на ЈРП
МРТ донесена од Програмскиот совет на МРТ бр.026756/2 од 25.12.2018 година, Програмскиот совет на
МРТ на 93-та седница одржана на ден 15.08.2019 година, донесе:
СТАТУТ
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ“
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се уредуваат прашањата од значење
за работењето на Јавното радиодифузно претпријатие
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје (во понатамошен текст: МРТ), а особено :
- заштитниот знак и седиштето на МРТ;
- изработка и употреба на печати;
- застапувањето и претставувањето на МРТ;
- дејноста на МРТ;
- органи на МРТ и нивните надлежности;
- организациона структура на МРТ;
- начин и услови за обезбедување на програмска одговорност;
- начин и постапка за избор и разрешување на членови на Надзорниот одбор на МРТ;
- начин и постапка за избор и разрешување на Директорот на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ;
- општите и други акти на МРТ и постапката за нивно донесување;
- обезбедување транспарентност на работата во
МРТ;
- постапката на спроведување на јавни конкурси и
склучување на Договори утврдени со закон;
- обврските на МРТ во однос на програмските сервиси кои ги емитува;
- планирање на работата и развојот;
- финансирање на МРТ;
- меѓународната соработка на МРТ;
- други прашања од значење за активностите и работата на МРТ.
Член 2
Јавното радиодифузно претпријатие “МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје“ ги врши функциите на јавен радиодифузен сервис во Република Северна Македонија.
Република Македонија е основач на Јавното радиодифузно претпријатие “МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје“ и таа има статус на јавно радиодифузно претпријатие основано за целата територија на
РМ.

Јавното радиодифузно претпријатие “МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје“ работи на начин и
под условите утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл.весник на РМ број
184/13;13/14 44/14;101/14;132/14; 142/16, 132/17,
168/18, 248/18, 27/19), и актите донесени врз основа на
него.
Член 3
МРТ врши дејност од јавен интерес од областа на
радиодифузијата во Република Северна Македонија
што опфаќа производство и обезбедување на радио и
телевизиски програми и програмски сервиси, кои се
предвидени со член 107 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и програмски сервиси кои се
предвидени со Одлука за нови програмски сервиси од
јавен интерес на ЈРП МРТ донесена од Програмскиот
совет на МРТ бр.02-6756/2 од 25.12.2018 година, како и
преку исполнување на програмски обврски, стандарди
и начела утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 4
МРТ како јавен радиодифузен сервис е независна
од кој било државен орган, друго јавно правно лице
или трговско друштво и треба во уредувачката и деловната политика да биде непристрасна кон нив.
Член 5
Новинарите и уредниците во МРТ како и лицата
кои директно се инволвирани во производството и продукцијата на програмите во МРТ, немаат статус на јавни службеници.
II. ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА МРТ
Член 6
МРТ има знак за идентификација или заштитен
знак – ЛОГО.
Формата, содржината и употребата на заштитниот
знак го утврдува Програмскиот совет на МРТ со свој
акт.
Седиштето на МРТ,
Делчев“ бр 18.

Член 7
е во Скопје, булевар “Гоце

Член 8
МРТ има својство на правно лице.
Имотот и средствата за работа на МРТ ги користи и
со нив управува „МРТ“ – Скопје на начин и под услови
утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
III. ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПЕЧАТИ
Член 9
МРТ, има свој печат и штембил.
Печатите на МРТ, имаат форма на круг со пречник
од 3 см и 2,5 см. и со испишан текст на македонски јазик и неговото кирилско писмо: „Јавно радиодифузно
претпријатие Македонска радиотелевизија– Скопје“ и
на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
и неговото писмо: Ndёrmarrja Publike Radiodifuzive
Radio Televizioni Maqedonisё.
Штембилот на МРТ, има форма на правоаголник со
димензии 6,5 х 2,5 см. и текст што е содржан во печатот.
Бројот на печатите и штембилите, правото на користење и нивно чување, заменување, уништување, задолжување и раздолжување, ги определува Директорот
на МРТ со посебен акт.
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Печатот на Јавното радиодифузно претпријатие
“МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје“, е испишан на македонски јазик и неговото кирилско
писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните и неговото писмо.
IV. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МРТ
Член 10
Директорот на МРТ раководи со работењето на
МРТ и ја застапува и ја претставува МРТ.
V. ДЕЈНОСТ НА МРТ
Член 11
Дејноста на МРТ е производство на аудио и аудиовизуелни програми и мултимедиумски програмски сервиси; музичка продукција; давање аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; давање на мултимедиумски
услуги и услуги на електронски публикации, како и
услуги од јавен интерес.
Услугите од јавен интерес од став 1 на овој член
МРТ ги обезбедува преку:
1. емитување најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик и телевизиски програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик кои
ќе емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата,
како и еден телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите не мнозински заедници во Република Македонија,
2. емитување најмалку два радиопрограмски сервиса на македонски јазик и еден радиопрограмски сервис
на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата и еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат другите немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа;
3. обезбедување посебни радиопрограми наменети
за соседните земји и Европа на странски јазици;
4. обезбедување посебни радиопрограми наменети
за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти, на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е
различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници;
5. обезбедување најмалку еден радио и еден телевизиски програмски сервис преку сателит и / или интернет наменет за иселениците и граѓаните на Република
Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа секој ден во
неделата и на јазикот што го зборуваат другите немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа;
6. обезбедување на програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден со Законот за Собранието на Република Македонија. Уредувачката одговорност за
Собранискиот Канал ја има МРТ, а програмската шема
на Собранискиот Канал се усогласува во соработка со
Собранието на Република Северна Македонија ;
7. обезбедува посебни радио и телевизиски програми на програмските сервиси од алинеите 1 и 2 на став 2
на овој член, во кои се запазени регионалните и локалните посебности на Република Македонија;
8. обезбедување на Трет програмски сервис на МТВ
- Канал 3 - музика/ забава/ култура/ спорт;
9. обезбедување на Четврти програмски сервис на
МТВ - Канал 4 - Канал за документарна програма и
програма на етничките заедници;

10. обезбедување на Петти програмски севис на
МТВ – Канал 5- Детска програма;
11. производство и објавување на пишани аудио и
аудиовизуелни содржини на интернет портали од општ
или специјализиран карактер;
12. јавно изведување и снимање на музички содржини, како и организирање настани и концерти за
афирмација на македонското музичко творештво;
13. производство на други програмски сервиси
(производство на интернет страници, телетекст и др),
во согласност со закон.
Член 12
Освен услугите од јавен интерес од член 11 на овој
Статут, МРТ врши и комерцијални дејности, и тоа:
1. Емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации емитувани во рамки на програмски
содржини обезбедени врз основа на склучени посебни
договори со обезбедувачи на аудио и аудиовизуелни
дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот;
2. Продажба на радио, телевизиска и мултимедиумска програма;
3. Производство и продажба на носачи на звук и
слика;
4. Издавање на архивската документација која не е
составен дел на услугите од јавен интерес;
5. Изнајмување на производни и други капацитети;
6. Давање технички услуги; и
7. Наплата на влезници за јавно изведување и снимање музички содржини и други јавни настани кои не
се составен дел на услугите од јавен интерес.
МРТ може, покрај дејностите од став 1 од овој
член да врши и други дејности кои се во функција на
вршење на основните дејности на МРТ запишани во
Централниот регистар на Република Северна Македонија.
VI. ОБВРСКИ НА МРТ ВО ОДНОС НА ПРОГРАМСКИТЕ
СЕРВИСИ КОИ ГИ ЕМИТУВА
Член 13
МРТ е должна при производството и обезбедувањето на радио и телевизиските програми и програмските
сервиси од членот 107 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да:
- создава и емитува програми достапни за целокупната јавност во државата со цел активно да придонесува за создавање и развој на слободното мислење и информирање на јавноста и да биде двигател на демократските процеси во државата,
- развива и планира програмска шема во интерес на
целокупната јавност, а програмите да бидат наменети
за сите сегменти на општеството без дискриминација,
притоа водејќи сметка за специфичните општествени
групи,
- обезбеди постојано, вистинито, целосно, непристрасно, праведно и навремено информирање создавајќи
и емитувајќи високо квалитетни програми за сите важни политички, економски, социјални, здравствени, културни, образовни, научни, религиски, еколошки, спортски и други настани и случувања во Република Северна Македонија, земјите од Европа и од светот,
- ја промовира и унапредува културата на јавен дијалог и да овозможи арена за широка јавна дебата по
прашања од јавен интерес,
- не застапува и да не заштитува ставови или интереси на одредена политичка партија, политички, религиски или други групи, а програмите кои ги создава и
емитува да бидат заштитени од влијание на власта, политички организации или други центри на економска и
политичка моќ,
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- придонесува за почитување и промоција на основните човекови права и слободи, приватноста, достоинството, угледот и честа на индивидуата, толеранцијата, разбирањето и почитувањето на различностите,
чуството за мир, правда, демократските вредности и
институциите, заштита на малолетници, еднаквоста меѓу половите, сузбивање на дискриминацијата и придобивките од граѓанското општество,
- создава програми кои придонесуваат за негување
и унапредување на знаењето и разбирањето за културниот идентитет на заедниците, да ги почитува културните и религиозни разлики и да ја поттикнува културата на јавен дијалог со цел да се зацврстува заемното
разбирање и толеранција за унапредување на односите
меѓу различните заедници во мултиетничка и мултикултурна средина,
- ја информира јавноста за религиозните и локалните посебности и настани во Република Северна Македонија и да обезбеди отворена и слободна расправа по
сите прашања од јавен интерес,
- информира, едуцира и емитува емисии за зачувување на културното и природното наследство, за заштитата на околината и здравјето на луѓето, како и заштита на потрошувачите,
- информира и едуцира за другите култури, особено
за Европските,
- информира и да емитува за настани поврзани со
функционирањето на меѓународните организации и
нивните институции, особено оние чија членка е Република Северна Македонија или планира да биде,
- ги негува и развива говорните и јазичните стандарди на сите заедници во Република Северна Македонија, како и на дијалектите кои се говорат во неа,
- ги негува, поттикнува и развива сите облици на
домашно аудио и аудиовизуелно творештво кои придонесуваат за развој на македонската култура и културата
на заедниците кои живеат во Република Северна Македонија и да придонесува за нивна меѓународна афирмација,
- обезбеди продукција и емитување на македонски
аудио и аудиовизуелни дела на независни продуценти,
- создава и емитува високо квалитетни програми со
забавна содржина наменети за секоја возраст,
- промовира наука и да создава и емитува високо
квалитетни образовни емисии во рамките на кои ќе биде дисеминирана цела палета на содржини од религиозни и социјални до научни и технолошки/информатички тематики,
- поддржува создавање и развој на прекугранични
радио и телевизиски проекти согласно со меѓународните договори и соработката со радио и телевизиски радиодифузни компании од соседните и други држави,
- емитува театарски содржини,
- промовира спорт и рекреативни активности и да
пренесува спортски настани од земјата и странство на
кои учествуваат македонските национални тимови или
спортисти, како и помалку застапените спортови, односно спортски настани,
- создава и емитува програми од национален интерес наменети за спречување на криминалот, општествено неприфатливото и ризично однесување и промовирање на безбедноста во заедницата,
- создава и емитува програми кои се однесуваат на
поттикнување на претприемчивоста и економијата,
- создава и емитува програми кои се однесуваат на
поттикнување на медиумската писменост,
- емитува кинематографски играни, документарни и
други филмови,
- планира, развива, прилагодува, создава и емитува
програми наменети за лица со сетилна попреченост,
односно лица со оштетен слух и оштетен вид,
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- создава и емитува програми наменети за информирање на иселениците и на граѓаните на Република
Северна Македонија кои не живеат во неа, и
- обезбеди услови за користење и развој на современи техничко-технолошки стандарди во производството
на програмата и да подготви план за премин во дигитална технологија, а особено за премин во телевизија
со висока дефиниција.
Член 14
МРТ е должна на најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик да обезбеди не помалку од 60% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела.
Во уделот на европски дела спаѓаат и аудиовизуелни дела од сопствено производство и македонски аудиовизуелни дела.
Член 15
МРТ е должна од буџетот наменет за програми да
издвои најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела
од независни продуценти, при што најмалку половина
од истите треба да бидат произведени во последните 5
(пет) години.
Обезбедувањето на аудио и аудиовизуелни дела од
независни продуценти согласно со ставот 1 на овој
член МРТ го врши согласно со Годишната програма за
работа на јавниот радиодифузен сервис за наредната
година.
Годишната програма за работа за наредната година
ја усвојува Програмскиот совет на МРТ по предлог на
Директорот на МРТ.
Член 16
Исполнувањето на обврските од членовите 14 и 15
на овој Статут е составен дел на годишниот извештај за
работата на јавниот радиодифузен сервис за претходната година.
Член 17
МРТ е должна дневно да емитува најмалку 40%
програма изворно создадена како македонски аудио
или аудиовизуелни дела.
Член 18
МРТ е должна на најмалку еден радио програмски
сервис на македонски јазик и на радио програмски сервис на јазиците на етничките заедници кои не се во
мнозинство во Република Македонија дневно да обезбеди најмалку 50% од емитуваната инструментална,
вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници
кои не се мнозинство, а на вториот радио програмски
сервис на македонски јазик дневно да обезбеди најмалку 30% од емитуваната инструментална, вокална и/или
вокално-инструментална музика изворно создадена во
Република Македонија да биде на македонски јазик.
Член 19
МРТ може да користи телефонски услуги со додадена вредност, вклучувајќи го и телефонското гласање,
освен во вести, во информативна и образовна програма, во верски служби и проповеди и во програми за
деца.
Правилата за користење на телефонски услуги со
додадена вредност во другите видови програми ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
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Член 20
МРТ на своите програми може да емитува игри на
среќа организирани само од субјекти со лиценца од
надлежен орган за организирање игра на среќа.
МРТ на своите програми не може да организира и
да емитува игри на среќа со обложување на спортски
натпревари.
Член 21
За време на изборна кампања МРТ е должна да ги
почитува прописите со кои се регулираат изборите во
Република Северна Македонија.
Поблиските критериуми и стандарди за следење на
изборната кампања, со општ акт ги определува Програмскиот совет на МРТ, по предлог на Директорот на
МРТ.
Член 22
МРТ е должна да обезбеди долгорочно архивирање
на аудио и аудиовизуелните дела кои се создаваат или
се создале при вршењето на дејноста, како дел од аудиовизуелното богатство на Република Северна Македонија и да обезбеди нивно трајно користење со соодветен квалитет.
Аудио и аудиовизуелните дела од ставот 1 на овој
член се достапни за јавноста преку плаќање соодветен
надоместок за обезбедување на нивна копија и испорака, по цена базирана врз реален трошок.
Начинот на архивирање и обезбедување достапност
до јавноста, како и висината на надоместокот со општ
акт ги пропишува Програмскиот совет на МРТ, по
предлог на Директорот на МРТ во согласност со програмата за развој на МРТ.
VII. ОРГАНИ НА МРТ И НИВНИ НАДЛЕЖНОСТИ
Член 23
Органи на МРТ се:
- Програмски совет на МРТ,
- Надзорен одбор на МРТ и
- Директор и Заменик на директорот на МРТ.
Заеднички одредби за органите на МРТ
Член 24
Членот на Програмскиот совет на МРТ, членот на
Надзорниот одбор на МРТ, Директорот на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ се должни овластувањата
што им се дадени со закон и овој Статут да ги вршат во
интерес на МРТ.
Членовите на Програмскиот совет на МРТ, односно
членовите на Надзорниот одбор на МРТ, Директорот
на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ се должни
како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој и да е начин се однесуваат на работењето на МРТ, а кои ги дознале во текот на вршењето
на својата функција или ги добиле како доверливи.
Обврската од став 2 од овој член трае и по престанувањето на мандатот во органите на МРТ, а најмногу
две години.
Член 25
За секој Договор или друга деловна активност на
МРТ во која МРТ е странка и во која член на Програмскиот совет на МРТ, член на Надзорниот одбор на
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МРТ, Директорот на МРТ и Заменикот на директорот
на МРТ или друго раководно лице има интерес, постои
обврска за пријавување.
Член 26
МРТ не може на член на Програмскиот совет на
МРТ, на член на Надзорниот одбор на МРТ, на Директорот на МРТ и на Заменикот на директорот на МРТ
или на друго раководно лице да им дава заеми или гаранции на заеми што тие ги склучиле со трети лица.
Член 27
Програмскиот совет на МРТ може да ги отповика
сите членови или член на Надзорниот одбор на МРТ
пред истекот на времето за кое биле избрани.
За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ.
Ако Програмскиот совет на МРТ донесе одлука за
отповикување на сите членови или на член на Надзорниот одбор на МРТ, на истата седница донесува одлука
за распишување јавен конкурс за избор на нови членови, односно член на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 28
Член на Програмскиот совет на МРТ, односно член
на Надзорниот одбор на МРТ може да поднесе оставка
во кое било време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на
МРТ не наложуваат нешто друго.
Потписот на член на Програмскиот совет на МРТ,
односно член на Надзорниот одбор на МРТ на известувањето на оставката се заверува кај нотар.
По поднесената оставка не се одлучува и само се
констатира оставката.
Ако интересите на МРТ тоа го наложуваат Програмскиот совет на МРТ, односно Надзорниот одбор на
МРТ можат да го обврзат членот кој дал оставка да
продолжи да ја врши функцијата се до изборот на нов
член, но не подолго од 45 дена.
Член 29
МРТ има обврска да обезбеди во нејзиното работење примена на одредбите од Законот за употреба на јазиците објавен во Службен весник на РМ бр.14/2019.
ПРОГРАМСКИ СОВЕТ НА МРТ
Член 30
Програмскиот совет на МРТ ги штити интересите
на јавноста во поглед на програмските содржини кои
ги емитува МРТ и се грижи за остварување на интересите, целите и надлежностите на МРТ.
Со цел да се обезбеди уредувачка и новинарска независност и самостојност, Програмскиот совет на МРТ
не смее да ги прегледува одделните емисии или други
делови на програми пред тие да бидат емитувани, односно не може да донесува одлуки и ставови за нивното емитување.
Програмскиот совет на МРТ е составен од 13 члена
кои ги именува и разрешува Собранието на Република
Северна Македонија врз основа на претходно спроведен јавен конкурс и организирана јавна расправа за
кандидатите за членови на Програмскиот Совет.
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Мандатот на Програмскиот совет на МРТ е 5 години со право на уште еден мандат.
Програмскиот совет на МРТ може да работи доколку се именувани најмалку 9 членови.
Програмскиот совет на МРТ донесува Деловник за
својата работа, во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и овој Статут.
Член 31
Програмскиот совет на МРТ со мнозинство гласови
од вкупниот број членови ги избира и ги разрешува
Претседателот и Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ.
Постапката за именување и разрешување на Претседателот и Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ се утврдува со Деловникот за работа на Програмскиот совет на МРТ.
Член 32
Програмскиот совет на МРТ работи и одлучува на
седници кои се одржуваат најмалку еднаш во три месеци и доколку се присутни најмалку 9 негови членови.
Седниците на Програмскиот совет на МРТ се свикуваат по предлог:
- на Претседателот или Заменикот на претседателот
на Програмскиот совет на МРТ;
- на писмено барање од најмалку 5 члена на Програмскиот совет на МРТ;
- по барање на Претседателот на Надзорниот одбор
на МРТ, или
- по барање на Директорот на МРТ.
Член 33
Претседателот или Заменикот на претседателот на
Програмскиот совет на МРТ ја свикува седницата на
Програмскиот совет на МРТ во рок кој не може да биде
подолг од 10 дена од денот на приемот на барањето за
свикување седница.
Програмскиот совет на МРТ одлуките ги донесува
со мнозинство гласови од вкупниот број членови присутни на седницата.
Програмскиот совет на МРТ за работите утврдени
во членот 124, став 1, алинеи 4,6,7 и 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучува со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ во кое мора да има мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ кои им припаѓаат на заедниците
кои не се мнозинство во Република Северна Македонија .
Член 34
Седниците на Програмскиот совет на МРТ се јавни.
На седниците на Програмскиот совет на МРТ, без
право на одлучување, учествуваат:
- Претседателот или Заменикот на претседателот на
Надзорниот одбор на МРТ;
- Директорот или Заменикот на директорот на МРТ,
и
- Лица вработени во МРТ, како и надворешни лица,
во согласност со Деловникот на Програмскиот совет на
МРТ.
Дневниот ред, записниците од седниците на Програмскиот совет на МРТ, донесените одлуки, како и изјаснувањето на членовите на Програмскиот совет на
МРТ при постапката на гласање за одредено прашање,
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со образложение за причините за гласањето, се објавуваат на ВЕБ страницата на МРТ во рок од 7 дена од денот на одржаната седница.
Член 35
За својата работа членовите на Програмскиот совет
на МРТ добиваат надоместок во висина од една третина од просечно исплатена плата во Република Северна
Македонија по завршена седница, односно по исцрпувањето на дневниот ред утврден за таа седница.
Членовите на Програмскиот совет на МРТ кои живеат надвор од Скопје имаат право на надоместок на
патните трошоци кога присуствуваат на седниците на
Програмскиот совет на МРТ, во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци.
Надоместоците од став 1 и 2 од овој член се обезбедуваат од средствата на МРТ утврдени со годишниот
финансиски план.
Член 36
Член на Програмскиот совет на МРТ може да биде
разрешен и пред истекот на рокот за кој е именуван во
следниве случаи:
- настанување на причини поради кои едно лице не
може да биде именувано за член на Програмскиот совет на МРТ;
- ако неоправдано отсуствува од три последователни седници на Програмскиот совет на МРТ;
- со поднесување оставка, или
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност.
Престанокот на мандатот го утврдува Собранието
на Република Северна Македонија по предлог на Програмскиот совет на МРТ.
За исполнување на условите за престанување на
мандатот на член на Програмскиот совет на МРТ пред
истекот на времето за кое е именуван, предвидени во
ставот 1 на овој член, Претседателот, односно Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ е
должен да го извести Собранието на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на исполнувањето на условите од ставот 1 од овој член.
Во случај кога член на Програмскиот совет на МРТ
ќе биде разрешен пред истекот на рокот за кој е именуван, Собранието на Република Северна Македонија ќе
именува нов член на Програмскиот совет на МРТ за
преостанатиот дел од мандатот на предлог на соодветниот овластен предлагач.
Член 37
Програмскиот совет на МРТ ги има следниве надлежности:
- го следи исполнувањето на програмските обврски,
начелата и стандардите утврдени во овој закон, а во
случај на нивно непочитување е должен писмено да го
предупреди Директорот на МРТ и може да побара од
него да го прекине емитувањето на програмата,
- ги следи коментарите и укажувањата на публиката
во однос на емитуваната програма на МРТ и имајќи ги
предвид нив може во писмена форма да побара од Директорот на МРТ да го прилагоди обемот, структурата
или севкупниот квалитет на програмската содржина,
- донесува Деловник за своето работење,
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- ги избира и разрешува членовите на Надзорниот
одбор на МРТ,
- ги избира и разрешува Директорот и Заменикот на
директорот на МРТ,
- го донесува Статутот на МРТ,
- ги усвојува годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година на МРТ,
- ја усвојува програмата за развој на МРТ,
- ги донесува Општите правила за програмските и
професионалните стандарди во МРТ, и
- ги донесува општите акти за работењето на МРТ
утврдени во Статутот на МРТ.
Програмскиот совет на МРТ дава согласност на
именувањата или разрешувањата на одговорните уредници во МРТ.
Пред да ја донесе одлуката за именување или разрешување на одговорните уредници на МРТ, Директорот
на МРТ е должен да побара согласност од Програмскиот совет на МРТ. Со барањето за добивање согласност
Директорот на МРТ го доставува и мислењето на
уредништвото.
Уредништвото на МРТ го сочинуваат одговорните
уредници на програмските сервиси на МРТ.
Доколку Програмскиот совет на МРТ не даде согласност за именување или разрешување на одговорните уредници на МРТ, за тоа писмено ќе го извести Директорот на МРТ со детално образложение за причините поради кои не е дадена согласноста.
НАДЗОРЕН ОДБОР НА МРТ
Член 38
Надзорот над материјално-финансиското работење
на МРТ го врши Надзорниот одбор на МРТ.
Надзорниот одбор на МРТ е составен од седум членови кои ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на
МРТ е пет години со право на уште еден последователен избор.
Надзорниот одбор на МРТ донесува Деловник за
својата работа.
Член 39
Програмскиот совет на МРТ распишува јавен конкурс за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ.
Јавниот конкурс се објавува на програмите на МРТ
и на ВЕБ страницата на МРТ.
Јавниот конкурс трае 15 дена од денот на објавувањето на програмите на МРТ.
Програмскиот совет на МРТ најмалку 60 дена пред
истекот на мандатот на Надзорниот одбор на МРТ мора да распише јавен конкурс за избор на членови на
Надзорен одбор на МРТ.
Член 40
Кандидатите за членови на Надзорниот одбор на
МРТ треба да ги исполнуваат следниве услови:
- да се државјани на Република Северна Македонија,
- да имаат високо образование,
- да поседуваат знаење и најмалку 5 години искуство од областа на финансиското и сметководственото
работење.
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Кандидатите за членови на Надзорниот одбор на
МРТ поднесуваат пријава за конкурс во затворен плик
со назнака “за учество на конкурс за Надзорен одбор
на МРТ.
Членови на Надзорниот одбор на МРТ не можат да
бидат лицата утврдени во член 127 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 41
Постапката за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ ја спроведува Комисија која ја формира
Програмскиот совет на МРТ од редот на своите членови.
Комисијата утврдува дали пријавените кандидати
ги исполнуваат условите утврдени во конкурсот и до
Програмскиот совет на МРТ доставува список на сите
пријавени кандидати наведувајќи кои од кандидатите
ги исполнуваат и кои не ги исполнуваат условите од
конкурсот.
Член 42
Изборот се врши со гласање за секој поединечно
пријавен кандидат на конкурсот.
Секој член на Програмскиот совет на МРТ може да
даде само онолку гласови колку што кандидати се избираат по објавениот конкурс.
За избрани се сметаат кандидатите кои добиле најголем број гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ.
За неизбраниот број членови на Надзорниот одбор
на МРТ јавниот конкурс се повторува.
Член 43
Надзорниот одбор на МРТ од своите редови ги избира и разрешува Претседателот и Заменикот на претседателот на Надзорниот одбор на МРТ.
Начинот и постапката за избор на Претседателот и
Заменикот на претседателот на Надзорниот одбор на
МРТ се утврдува во Деловникот за работа на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 44
Надзорниот одбор на МРТ работи и одлучува на
седници кои се одржуваат најмалку еднаш месечно.
Надзорниот одбор на МРТ може да работи и одлучува доколку на седницата се присутни најмалку пет
члена на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 45
Седницата на Надзорниот одбор на МРТ се свикува:
- по предлог на Претседателот на Надзорниот одбор
на МРТ,
- по писмено барање на најмалку два члена на Надзорниот одбор на МРТ,
- по писмено барање на Директорот на МРТ.
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ е должен да ја свика седницата во рок кој не може да биде
подолг од пет дена од денот на поднесувањето на барањето за свикување седница.
Член 46
Надзорниот одбор на МРТ донесува одлуки со мнозинство гласови од присутните членови.
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Доколку бројот на гласовите е изедначен, гласот на
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ ќе биде
одлучувачки.
Во записниците од седниците на Надзорниот одбор
на МРТ задолжително се внесуваат податоци за гласањето на секој член поединечно со образложение за
причините за гласањето.
Член 47
На седниците на Надзорниот одбор на МРТ, без
право на одлучување, учествуваат Претседателот или
Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на
МРТ и Директорот или Заменикот на директорот на
МРТ.
По покана од Надзорниот одбор на МРТ, а во согласност со Деловникот за работа на Надзорниот одбор
на МРТ, на седниците на Надзорниот одбор на МРТ
можат да присуствуваат и други лица вработени во
МРТ.
Член 48
За својата работа членовите на Надзорниот одбор
на МРТ добиваат месечен надоместок во висина од една просечна месечна плата во Република Северна Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика.
Месечниот надоместок за работа на седниците на
Надзорниот одбор се намалува за 30%, за секое отсуство од седница на член на Надзорниот Одбор во тековниот месец за кој се врши исплата.
Член 49
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на
МРТ може да престане пред истекот на рокот во следниве случаи:
- настанување на причини поради кои едно лице не
може да биде избрано за член на Надзорен одбор на
МРТ, предвидени во членот 127 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
- неоправдано отсуствува од три седници на Надзорниот одбор на МРТ едноподруго или од пет седници во текот на шест месеци,
- со поднесување на оставка, или
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност.
Член 50
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ е должен писмено да го извести Програмскиот совет на МРТ
за престанок на мандатот на член на Надзорниот одбор
на МРТ, во рок од 15 дена од денот на настапувањето
на случаите од член 49 од овој Статут.
Програмскиот совет на МРТ ќе избере нов член на
Надзорниот одбор на МРТ согласно со членот 125 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
за преостанатиот мандат на разрешениот член на Надзорниот одбор на МРТ.
Постапката за избор на нов член на Надзорниот одбор на МРТ, Програмскиот совет на МРТ ја започнува
во рок кој не може да биде подолг од 15 дена од денот
на разрешувањето на член на Надзорниот одбор на
МРТ.
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Член 51
Надзорниот одбор на МРТ ги има следниве надлежности:
- врши надзор над материјално-финансиското работење на МРТ и во случај на утврдена неправилност му
наложува на Директорот на МРТ да ја отстрани,
- му дава препораки, предлози или мислења на Директорот на МРТ за прашања кои се од финансиска
природа,
- ја усвојува годишната сметка на МРТ,
- ја усвојува консолидираната годишна сметка,
- ги разгледува годишниот и кварталните финансиски извештаи за работата на ЈРП МРТ и изразува свое
мислење,
- ги разгледува и изразува свое мислење на општите
акти кои имплицираат финансиски или финансиско материјални аспекти, кои ги донесува Советот или Директорот на МРТ,
- дава согласност на предлог Статутот на МРТ,
- дава согласност на предлог Финансискиот план на
МРТ за наредната година врз основа на предлог програмата за работа на МРТ за наредната година,
- дава согласност на Планот за јавни набавки, врз
основа на Финансискиот план,
- се информира за спроведените набавки на аудио и
аудиовизуелни дела односно на програмски содржини
од независни продуценти, во износ над 50.000 (педесетилјади) евра, на редовно квартално и годишно ниво,
- се информира за спроведените јавни набавки на
редовно квартално и годишно ниво,
- дава согласност за склучување Договори за заем
или банкарски кредити кои ја надминуваат вредноста
од 3.000.000,00 (три милиони) денари
- дава согласност за отуѓување и располагање со
имотот на МРТ кој ја надминува вредноста од
3.000.000,00 (три милиони) денари
- донесува Деловник за својата работа.
Член 52
Надзорниот одбор на МРТ е должен во рок од 15
дена од денот на приемот на барањето за согласност на
Предлог – Статутот на МРТ, Предлог – финансискиот
план на МРТ, Планот за јавни набавки врз основа на
Финансискиот план, за склучување Договори за заем
или банкарски кредити, како и за отуѓување и располагање со имотот на МРТ, да се произнесе во однос на
него.
Доколку Надзорниот одбор на МРТ не даде согласност за поднесеното барање од став 1 на овој член, за
тоа писмено ќе го извести Директорот на МРТ со детално образложение за причините поради кои не е дадена согласноста.
ДИРЕКТОР И ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА МРТ
Член 53
Работењето на МРТ го раководи Директорот на
МРТ.
Директорот на МРТ има Заменик.
Директорот на МРТ и Заменикот на Директорот на
МРТ ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на спроведена постапка на јавен конкурс и врз основа на поднесена програма за работа на МРТ.
Мандатот на Директорот на МРТ и Заменикот на
Директорот на МРТ трае три години со можност за
повторен последователен избор.
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Член 54
За Директорот на МРТ и Заменикот на Директорот
на МРТ може да биде избрано лице кое:
- ќе понуди најквалитетна програма за работа на
МРТ,
- има високо образование,
- има работно искуство од најмалку осум години во
областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото;
- искуство со раководење организација од најмалку
четири години.
За Директор на МРТ и Заменик на Директорот на
МРТ не може да биде избран член на Програмскиот
Совет на МРТ и на Надзорниот одбор на МРТ.
Член 55
Јавниот конкурс за избор на Директор на МРТ и Заменик на Директорот на МРТ, го распишува Програмскиот совет на МРТ, најдоцна 30 дена пред истекот на
мандатот на Директорот на МРТ и Заменик на Директорот на МРТ.
Конкурсот трае 15 дена и се објавува на програмите
на МРТ и на ВЕБ страницата на МРТ и во најмалку два
дневни весници во Република Северна Македонија од
кои еден на македонски јазик и еден на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот.
Член 56
Кандидатите на јавниот конкурс кон пријавата и соодветните докази за исполнување на бараните услови
во еден плик, доставуваат и програма за работа на МРТ
во мандатниот период за кој конкурираат, во друг
плик, потпишан со шифра чие дешифрирање е во првиот плик.
Пријавата и програмата за работа се доставуваат во
пликови со назнака: „за конкурс за Директор на МРТ
односно “за конкурс за Заменик на Директорот на
МРТ.
Член 57
Секој член на Програмскиот совет на МРТ гласа само за еден од кандидатите за Директор на МРТ и за
еден од кандидатите за Заменик на Директорот на
МРТ.
За избран се смета кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ.
Доколку по извршеното гласање ниту еден од кандидатите не го добил мнозинството гласови од став 2
на овој член, гласањето се повторува, при што се гласа
за двајцата кандидати кои добиле најголем број гласови.
Член 58
Директорот на МРТ и Заменик на Директорот на
МРТ може да биде разрешен пред истекот на неговиот
мандат во следниве случаи:
- на негово барање,
- ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од 6 месеци во континуитет и
- ако не ги почитува програмските обврски, начелата и стандардите утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во годишната програма
за работа на МРТ и по добиено писмено предупредување од Програмскиот совет на МРТ.
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Член 59
Директорот на МРТ и Заменикот на Директорот на
МРТ против кого е започната постапката за разрешување претходно се известува за можните сомневања и му
се овозможува одбрана пред Програмскиот совет на
МРТ.
Одлуката за разрешување на Директорот на МРТ и
Заменикот на Директорот на МРТ, покрај другото, треба да ги содржи причините за неговото разрешување,
детално образложени и одлуката се објавува на ВЕБ
страницата на МРТ во рок од 7 дена од денот на нејзиното донесување.
Член 60
Директорот на МРТ ги има следниве надлежности:
- ја претставува и ја застапува МРТ, одговорен е за
законитото работење на МРТ и за исполнување на обврските на МРТ предвидени со овој закон,
- го предлага Статутот на МРТ,
- ги предлага општите акти за работењето на МРТ
утврдени во Статутот на МРТ, ги предлaга општите
правила за програмските и професионалните стандарди
во МРТ, а по претходно добиено мислење од уредништвата на МРТ,
- го предлага годишниот извештај за работата за
претходната година и годишната програма за работа за
наредната година на МРТ и по нивното усвојување ги
доставува до Собранието на Република Северна Македонија,
- ја предлага годишната сметка на МРТ,
- ја предлага програмата за развој на МРТ,
- дава овластувања во рамките на своите надлежности,
- ги именува и разрешува одговорните уредници на
програмските сервиси, а по претходно добиено мислење од уредништвата на МРТ и добиена согласност од
Програмскиот совет на МРТ,
- одлучува за вработувања и распоредување на вработените во МРТ, и
- врши и други работи утврдени со овој закон и
Статутот на МРТ,
Во случај на отсуство или спреченост од работа на
Директорот на МРТ работите од ставот 1 од овој член
ги врши Заменикот на директорот на МРТ.
Член 61
Правата и обврските на Директорот на МРТ и на
Заменикот на директорот на МРТ поблиску се уредуваат со Договор за уредување на меѓусебните односи помеѓу МРТ и Директорот на МРТ, односно Заменикот
на директорот на МРТ.
Во име на МРТ Договорот од ставот 1 на овој член
го потпишува Претседателот на Програмскиот совет на
МРТ.
Член 62
Директорот на МРТ може да овласти раководен работник или друг работник за застапување на МРТ во
определена работа.
Овластувањето се дава во писмена форма (полномошно) со содржина и обем што ги одредува Директорот на МРТ.
Директорот на МРТ може да даде и генерално полномошно за извршување на одредени работи кое се заверува пред нотар.
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VIII. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МРТ
Член 63
Внатрешната организациона структура на МРТ се
засновува врз:
1. единствен информативен простор на Република
Северна Македонија,
2. единствена програмска концепција и производство на програма, како и единствено планирање на капацитетите,
3. програмско и техничко-технолошко единство на
радиото и телевизијата,
4. единствен развој на МРТ,
5. единствен економско - финансиски систем и
6. единствено управување и раководење.
Член 64
МРТ е единствена програмска, економска, технолошка, работна и организациона целина која извршува
дејност на производство и емитување на радио и телевизиски програми од јавен интерес за граѓаните на Република Северна Македонија, утврдени со Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
МРТ ја сочинуваат две програмски единици, една
единица за музичка продукција и една стручно- административна единица и тоа:
I. МАКЕДОНСКО РАДИО
II. МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
III. МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА
IV. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ
Член 65
На второ ниво на организација МРТ има програмски сервиси.
Програмскиот сервис е програмски, работно и функционално заокружена организациска целина во која се
извршуваат меѓусебно поврзани и зависни работи, кои
обезбедуваат реализација на програмата и други функции утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Програмски сервис (ПС) е уредувачко - програмска
единица, во состав на Македонско РА и Македонска
ТВ, во која се обединуваат заокружени делови на програмските подрачја, како што се програми и редакции.
I МРA има:
ПС I - 1 Прв програмски сервис на Македонски јазик - МРА
ПС I - 2. Втор програмски сервис на Македонски јазик - МРА
ПС I -3 Трет програмски сервис на македонско радио – МРА- програма на албански јазик т.е. на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од Македонскиот јазик кој емитува програма 24
часа секој ден во неделата.
ПС I – 4 Четврт програмски сервис на Македонско
радио – МРА -програми на јазици што ги зборуваат
другите немнозински заедници.
ПС I- 5. Радио програмски сервис кој се емитува
преку сателит наменет за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат
во Европа и другите континенти, на македонски јазик и
на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот и на другите немнозински заедници.
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ПС I - 5. Посебни Радио програми наменети за соседните земји, за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кој е различен од македонскиот и на другите немнозински заедници.(Радио програмски сервис
преку сателит и посебни Радио програми – Радио Македонија).
II МТВ има:
ПС II -1.Прв програмски сервис на Македонски јазик - МТВ
ПС II-2.Втор програмски сервис на МТВ-24 часовен канал на албански јазик.
ПС II -3.Трет програмски сервис на МТВ-Канал 3музика/забава/култура/спорт
ПС II-4. Четврти програмски сервис на МТВ-Канал
4-Канал за документарна програма и програма на етничките заедници
ПС II-5. Петти програмски сервис на МТВ – Канал
5- Детска програма
ПС II-6.Телевизиски програмски сервис кој се емитува преку сателит наменет за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и другите континенти, на македонски
јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кој е различен од македонскиот и на другите
немнозински заедници (во натамошниот текст Сателитски сервис МТВ1 и Сателитски сервис МТВ2)
ПС II – 7 Собраниски сервис
Програмските сервиси ги раководат одговорни
уредници.
Уредувачката одговорност за Собранискиот канал
ја има МРТ, а програмската шема на Собранискиот канал се усогласува во соработка со Собранието на Република Северна Македонија.
IX. ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА И РАЗВОЈОТ НА
МРТ
Член 66
МРТ е должна на секои пет години да донесе стратегија за развој за наредните пет години која содржи и
годишни планови за имплементација, што се ревидираат секоја година врз основа на анализа на спроведувањето на стратегијата.
Стратешката и годишната деловна политика, планот за работа и развој, како и планот за производство и
емитување на радиотелевизиски програми, се донесуваат единствено за МРТ.
Со општ акт за планирање се утврдуваат содржината на планските акти, следењето на остварувањето на
планираните активности и други прашања од значење
за планирањето.
Член 67
Програмскиот совет на МРТ е должен Годишната
програма за работа за наредната година да ја усвои и да
ја достави до Собранието на Република Северна Македонија најдоцна до 30 октомври во тековната година, а
којашто се однесува за наредната година.
Годишната програма особено треба да содржи:
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- програма за работа за наредната година со планирани активности, особено за исполнување на програмските обврски на МРТ согласно со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
- финансиски план за наредната година кој ги содржи планираните приходи и расходи на МРТ за наредната година групирани по структура и по организациона структура на МРТ, како и предвидените капитални
инвестиции на МРТ за наредната година.
Во прилог на Годишната програма за работа на
МРТ за наредната година се доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за тековната година.
Надзорниот одбор дава согласност на предлог финансискиот план на МРТ за наредната година.
Финансискиот план го одобрува Собранието на Република Северна Македонија најдоцна до 31 декември
во тековната година.
Годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година
се објавуваат на веб страната на МРТ.

Член 71
МРТ, во согласност со закон, работи со единствена
жиро сметка.
Приходите и расходите се евидентираат по програмски сервиси и други организациони делови утврдени
со актот за организација, при што раководните лица утврдени со овој Статут и актот за организација на МРТ
одговараат за реализација на финансискиот план во
рамките на својата надлежнст.

Член 68
Во рамките на расположливите средства и програмата за развој, МРТ има право да ги користи и применува новите технологии во однос на своите програми и
програмски сервиси.
Начинот и постапката за применувањето на новите
технологии се определуваат со програмата за развој на
МРТ, што ја предлага Директорот на МРТ, а ја усвојува
Програмскиот совет на МРТ.

Член 73
МРТ во својата работа, како и во остварувањето на
меѓународна соработка, треба да ги има предвид директивите на Европската унија, актите на Советот на
Европа и меѓународните конвенции кои ги ратификувала Република Северна Македонија како и искуството
на јавните радиодифузни сервиси од други држави, а
посебно од земјите членки на Европската унија.

Член 69
За постигнување и одржување на поголем степен на
програмски и техничко-технолошки развој на МРТ можат да се издвојуваат и дополнителни средства и од
Буџетот на Република Северна Македонија за таа намена.
X. ФИНАНСИРАЊЕ НА МРТ
Член 70
МРТ се финансира од:
- средства за финансирање на радиодифузната дејност кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија во висина од 0,8% до 1% од реализираните вкупни приходи во годината која претходи на
фискалната година за која се утврдува износот,
- од донации;
- од продажба на програми и услуги, како и
- средства остварени од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации емитувани во
рамки на програмски содржини обезбедени врз основа
на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски
права, во согласност со условите од договорот.
Донациите не смеат да влијаат или да ја нарушат
уредувачката независност на МРТ.
Средствата за финансирање на радиодифузна дејност се распоредуваат на следниов начин:
- 74,5% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој,
- 19,5% за ЈП МРД за одржување, употреба и развој
на јавната радиодифузна мрежа, и
- 6% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

XI. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА МРТ
Член 72
МРТ остварува соработка со јавни радиодифузни
сервиси од други држави.
МРТ соработува со меѓународни институции и тела
од својот делокруг на работа.
МРТ е полноправна членка на ЕБУ (Европска радиодифузна унија).

XII. ОПШТИ И ДРУГИ АКТИ на МРТ И ПОСТАПКА
ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ
Член 74
Општи акти на МРТ, што ги донесува Програмскиот совет на МРТ, во рамките на својата исклучива надлежност се:
1. Статут на МРТ;
2. Правилник за внатрешна организација на МРТ;
3. Правилник за систематизација на работни места
во МРТ;
4. Правилник за плати на вработените во МРТ;
5. Правилник за надоместоци на патни и други трошоци;
6. Етички кодекс – кодекс на однесување на вработените;
7. Правилник за финансиско работење на МРТ;
8. Правилник за авторски, изведувачки и сродни
права и надоместоци;
9. Правилник за условите за користење на архивски
материјали;
10. Правилник за цените на услугите;
11. Правилник за безбедност и заштита на работа;
12. Правилник за заштита од пожари;
13. Правилник за деловна тајна;
14. Правилник за јавни набавки;
15. Одлуки и други акти со кои на општ начин се
уредуваат односите во МРТ.
Член 75
Предлогот за донесување општ акт го доставува
Директорот на МРТ со образложение за потребата од
негово донесување.
На предлог Статутот на МРТ, согласност дава Надзорниот одбор на МРТ.
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Член 76
Програмскиот совет на МРТ и Надзорниот одбор на
МРТ донесуваат Деловник за работа, секој за своето
работење.
Член 77
Статутот на МРТ стапува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Статутот на МРТ се објавува на ВЕБ страницата на
МРТ.
Другите општи акти на МРТ стапуваат во сила 3-от
ден од денот на објавување на Огласна табла на МРТ.
XIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО
РАБОТАТА НА МРТ
Член 78
Работата на МРТ, како носител на јавниот радиодифузен сервис во земјата, е јавна.
За условите и начинот на давањето на услугите од
јавен интерес, како и за вкупното работење МРТ ја известува јавноста преку:
- програмските сервиси на МРТ;
- ВЕБ - страницата на МРТ, и
- Други електронски и печатени медиуми.
Член 79
МРТ е должна Предлог-програмата за работа за наредната година со планираните активности, особено за
исполнувањето на програмските обврски на МРТ согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, јавно да ја објави на својата ВЕБ страница, со
цел да обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на сите заинтересирани страни да можат да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на
програмата.
Рокот на траење на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на
Предлог- програмата од ставот 1 на овој член.
Член 80
МРТ е должна Предлог- програмата за развој на
МРТ да ја објави на својата ВЕБ страница, со цел да
обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на
сите заинтересирани страни да можат да ги изразат
своите мислења, гледишта и ставови во однос на програмата.
Рокот на траење на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на
Предлог програмата од ставот 1 на овој член.
Член 81
Коментарите, забелешките и предлозите на публиката за работењето на МРТ се објавуваат на ВЕБ страницата на МРТ заедно со одговорите на Програмскиот
совет на МРТ.
XIV. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ
КОНКУРСИ И СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ
Член 82
Начинот и постапката за спроведување на јавни
конкурси за избор на програмски содржини се уредува
со акт на Директорот на МРТ.
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Јавниот конкурс мора да биде објавен најдоцна 15
дена од денот на донесувањето на годишната програма
за работа на МРТ.
Изборот на програмските содржини по спроведениот јавен конкурс го врши Комисија наименувана од Директорот на МРТ.
Член 83
Начинот и постапката за набавка на аудио и аудиовизуелни дела се уредуваат со акт на Директорот на
МРТ, кој треба да обезбеди транспарентност, економичност, ефикасност и ефективност во управувањето
на финансиските средства на МРТ, согласно со годишната програма за работа на МРТ за наредната година,
овој закон и актите кои произлегуваат од него.
Постапката за набавка на аудио и аудиовизуелни
дела ја спроведува комисија наименувана од Директорот на МРТ.
Член 84
Постапката за склучување Договори се уредува со
акт на Директорот на МРТ.
Иницијатива за склучување Договор со соодветно
образложение поднесува Одговорниот уредник на
програмскиот сервис на МРТ, односно друг работник
Директор на Македонска телевизија, Директор на Македонско радио, Директор на Музичка продукција и
Помошник директор на МРТ.
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ
Член 85
Општите акти утврдени со овој Статут ќе се донесат во рок од 6 месеци од стапувањето во сила на овој
Статут.
До донесувањето на општите акти утврдени со овој
Статут ќе се применуваат постојните општи акти, доколку не се во спротивност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и одредбите на овој Статут.
Член 86
Автентично толкување на одредбите на овој Статут
дава Програмскиот совет на МРТ.
Измените и дополнувањата на овој Статут се вршат
во постапка и на начин што е пропишан за негово донесување.
Член 87
Со стапувањето во сила на овој Статут, престанува
да важи: Статутот на ЈРП Македонска радиотелевизија
бр.01-765/1 од 30.01.2015 година, Статутарната одлука
бр.01-765/2 од 18.08.2015 година, Статутарната одлука
бр.01-6790/1 od 29.11.2017 година и Статутот на ЈРП
Македонска Радио Телевизија (пречистен текст) бр.015812/7 од 27.12.2018 година.
Член 88
Овој Статут стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-4454/2
16август2019година
Скопје

Програмски Совет на
Јавно радиодифузно претпријатие
Македонска радио телевизија,
проф.д-р Смилка Јанеска Саркањац, с.р.
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