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КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
546.
Врз основа на член 2 став 1 и член 18 став 2 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90 и Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12,
170/13, 139/14, 45/18 и 233/18) и член 2 точка 7 став 2
алинеја 8 од Одлуката за основање на постојани работни
тела на Собранието на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број 64/17,
73/17, 33/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ 207/19), а во врска со членот 4 став 3 и членот 13 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14,
43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР И НА ЗАМЕНИКОТ НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
1. На главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија му се определува коефициент 4,0 за утврдување на плата за вршење на функцијата.
2. На заменик на главниот државен ревизор на
Државниот завод за ревизија му се определува коефициент 3,7 за утврдување на плата за вршење на функцијата.
3. Основицата за пресметување на платата на главниот државен ревизор и на заменикот на главниот
државен ревизор се определува согласно Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.
4. Решение за плата на главниот државен ревизор и
на заменикот на главниот државен ревизор согласно
точките 1, 2 и 3 на оваа одлука донесува Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на Собранието.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 12 декември 2019 година.
Бр. 16-1053/6
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Илија Димовски, с.р.

547.
Врз основа на член 2 став 1 и член 18 став 2 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и Службен весник на Република
Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005,
121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12,
145/12, 170/13, 139/14, 45/18 и 233/18) и член 2 точка 7
став 2 алинеја 8 од Одлуката за основање на постојани
работни тела на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 64/17, 73/17, 33/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 207/19), а во врска со
членот 32 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19) Комисијата
за прашања на изборите и именувањата на Собранието
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА
ЗАМЕНИКОТ НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
1. На директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер му се определува коефициент 3,0 за утврдување
на плата за вршење на функцијата.
2. На заменикот на директорот на Агенцијата за
заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер му се определува коефициент
2,9 за утврдување на плата за вршење на функцијата.
3. Основицата за пресметување на платата на директорот и на заменикот на директорот на Агенцијата
за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер се определува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.
4. Решение за плата на директорот и на заменикот
на директорот на Агенцијата за заштита на правото на
слободен пристап до информации од јавен карактер
согласно точките 1, 2 и 3 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 26 декември 2019 година.
Бр. 16-1053/7
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Илија Димовски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 29

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
548.
Врз основа на член 203 став (6) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10,
23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 101/19, 275/19 и 14/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА
ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на работа на
Второстепената военолекарска комисија (во натамошниот текст: Комисијата), која одлучува по жалба против наодот, оценката и мислењето на Военолекарската
комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот и цивилниот персонал за вршење
на служба во Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
Член 2
Комисијата, работи на седници.
Седниците на Комисијата ги свикува и со нив раководи претседателот на Комисијата, а во негово отсуство неговиот заменик.
Членовите на Комисијата во случај на отсуство и
спреченост за работа ги заменуваат нивните заменици.
За текот на седницата се води записник.
Записникот се потпишува од страна на претседателот или неговиот заменик.
Административно–стручната поддршка на Комисијата ја вршат и координираат лица вработени во Министерството за одбрана.
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Доколку Комисијата утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или поднесена од неовластено
лице, со одлука ќе ја отфрли истата.
Постапувањето по жалба, Комисијата го завршува
најдоцна 15 дена од денот на приемот на жалбата.
Член 5
Комисијата за својата работа изготвува годишен извештај кој на почетокот на секоја наредена година, се
доставува до Владата на Република Северна Македонија и до Министерството за одбрана.
Член 6
За својата работа во Комисијата, претседателот,
членовите и нивните заменици, имаат право на месечен
надоместок.
Висината на месечниот надоместок од став 1 на
овој член, се определува во месечен нето износ од
5.000 денари по присуство на седница, за секој член, на
кои се пресметува и уплатува персонален данок на доход.
Средствата за исплата на месечниот надоместок од
став 1 на овој член, се обезбедуваат од буџетот на Министерството за одбрана.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-910/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

549.
Врз основа на член 38 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште (,,Службен весник
на Република Македонија’’ бр.187/13, 61/16 и 83/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

Член 3
Комисијата, одлуката по жалба, поднесена против
наодот, оценката и мислењето на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност за вршење на служба во Армијата, ја донесува со
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на
Комисијата.
Ако некој од членовите на Комисијата не се согласува со одлуката, може да го издвои своето мислење,
со писмено образложение за несогласувањето.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ВНЕСЕНО ВО КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА СОГЛАСНО СО ПРЕДЛОГOT ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА ВО КАТАСТРСКАТА
ОПШТИНА ЕГРИ ОПШТИНА БИТОЛА

Член 4
По приемот на жалбата, Комисијата проверува дали
жалбата е допуштена, навремена и поднесена од овластено лице.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
давање согласност за распределба на земјоделското
земјиште во државна сопственост внесено во консоли-
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Бр. 29 - Стр. 5

дационата маса согласно со Предлогoт за распределба
на земјиштето во консолидационата маса во Катастарската општина Егри, Општина Битола бр.43-1845/1 од
30 јануари 2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-81/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

550.
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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 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 – објект, кои се наоѓа во Струмица,
на КП бр.1273/3 КО Струмица, на Плоштад Гоце Делчев бб и тоа:
- зграда 2, намена на зграда В3-6, влез 1, кат - ПР,
намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 17,56 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. 44-543/2
4 февруари 2020 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа во Струмица,
на КП бр.1273/1, на Плоштад Гоце Делчев бб и тоа:
- зграда 1, намена на зграда В3-6, влез 2, кат - ПО,
намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 509,29 м2, во корист на Република Северна
Македонија во Катастарот на недвижности.

552.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАTA УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА

Бр. 44-543/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

551.
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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движна ствар – патничкото моторно
возило марка Ford TRANSIT CUSTOM FT300S , број
на шасија WF01XXTTG1EP62239, тип на мотор DRF4,
број на мотор EP62239, година на производство 2014,
сила на моторот 74 kw, работна зафатнина 2198 и боја
на каросеријата Бела/01 со регистарска ознака SK7432-AZ.
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Специјален завод – Демир Капија.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со директорот на Јавната установа Специјален
завод - Демир Капија, 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. 44-581/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

553.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственсот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19 ),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Државното правобранителство
на Република Северна Македонија се даваат на трајно
користење без надоместок, недвижните ствари кои се
наоѓат на ул. „Илинденска“ бб во Тетово, на КП
бр.13419, КО Тетово 3, во вкупна површина од 79 м², и
тоа:
-зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2,
број 2, ДП со внатрешна површина од 16 м²,
-зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2,
број 1, П со внатрешна површина од 10 м²,
-зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2,
број 3, ДП со внатрешна површина од 16 м²,
-зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2,
број 1, ДП со внатрешна површина од 16 м²,
-зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2,
број 4, ДП со внатрешна површина од 21 м²,
запишани во Имотен лист број 102824 КО Тетово3, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-593/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

554.
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 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20)КВ
ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МХЕЦ ТОПОЛКА
316 И М ХЕ Ц Т ОПОЛ КА 315 КО ДРЕ НОВ О,
ОПШТИНА ЧАШКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на
10(20)кв вод за приклучување на МХЕЦ Тополка 316 и
МХЕЦ Тополка 315 КО Дреново, Општина Чашка.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 54м2, 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. 44-629/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

7 февруари 2020

Бр. 29 - Стр. 7

555.
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 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧИФЛИК ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ЧИФЛИК, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план за село Чифлик за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Чифлик, Општина Пехчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 68487м2 ги
има следните катастарски индикации:

Стр. 8 - Бр. 29

7 февруари 2020

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-631/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

7 февруари 2020
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556.
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 4 февруари 2020 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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-БИОГАСНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ДО 1 MW КО ДОБРОМИРИ, OПШТИНА
НОВАЦИ

ОДЛУ КА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (МАЛО
СТОПАНСТВО) КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА
НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија (мало стопанство) КО Пепелиште, Општина Неготино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 4957м2, ги
има следните катастарски индикации:

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 објект со намена Е2-комунална супраструктура-биогасна централа за производство на електрична енергија до 1 MW КО Добромири, Oпштина
Новаци.
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. 44-645/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-639/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

557.
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 4 февруари 2020 година, донесе

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

558.
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 4 февруари 2020 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 ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА
КЛАСА НА НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО
СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ КО ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА
ДЕБРЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
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изградба на објекти со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со
сончеви панели КО Велмеј, општина Дебрца.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 17033.72
м2 ги има следните катастарски индикации:
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од
15713.00м2, 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”.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-646/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
559.
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 4 февруари 2020 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 ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА
КЛАСА НА НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО
СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ КО ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА
ДЕБРЦА
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 објекти со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со
сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебрца.

Бр. 44-648/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
560.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ
ВО ПОТПРОГРАМА 30-УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ
ДО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2020 ГОДИНА
1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), утврдени во Раздел 130.01 Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 30Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 11.000.000,00 денари, се
распределуваат на:
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2. Се задолжува Министерството за транспорт и
врски средствата од точка 1 на оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Штип и
Општина Пласница.
3. Се задолжуваат Општина Штип и Општина
Пласница да достават извештај за наменско користење
на средствата до Министерството за транспорт и врски
заклучно со месец ноември 2020 година.
4. Општина Штип и Општина Пласница распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата
во Буџетот на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-737/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

561.
Врз основа на член 31-а од Законот за културата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И
ВРЕДНОСТА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО
НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за утврдување
на коефициентите и вредноста на коефициентот за
пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр. 53-729/1 од
20.1.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-803/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

562.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на
Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП И ЗА
ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Прилеп и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/15
и бр. 212/15) во член 1 зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ увоз-изоз Прилеп“ се заменуваат со зборовите
„Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз
Прилеп“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1096/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

563.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Мајка Тереза“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“
Скопје, со кои се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1215/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

Стр. 22 - Бр. 29
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564.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСОГЛАСЕНИОТ
ТЕКСТ НА ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИКОТ СО ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОРСКИ МУЗИЧКИ
ДЕЛА
Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на усогласениот текст на предлог на
Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела („Службен весник на Република Македонија“
бр.152/17).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1284/1
4 февруари 2020 година
Скопје

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

565.
Врз основа на член 2 став 3 и член 10 од Законот за
плата и другите надоместоци на избрани и именувани
лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012,
145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018) Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите
кои ги именува Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007,
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008,
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009,
39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011,
70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014,
99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015,
19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018,
108/2018, 209/2018 и 234/2018 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019,
147/2019, 262/2019 и 278/2019), во табелата:

1. По алинејата „заменик национален координатор
за борба против тероризам-3,0 “, се додава нова алинеја
која гласи:
- „секретар на Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно – разузнавачката заедница- 3,3“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија, а ќе се применува од 28 јануари
2020 година.
Бр. 20 – 1290/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
566.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственсот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19 ),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 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 што се наоѓа на КП бр. 14107, место
викано Маршал Тито бб, КО Куманово и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2,
влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зградата ДП,
со внатрешна површина од 32 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез
2, кат Пр, намена на посебен дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 32 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. 45-8185/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

567.
Врз основа на член 15 став (21) 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 4 февруари 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa металични минерални суровини на локалитетот
“Црвено Брдо“ општина Кочани, општина Македонска
Каменица и општина Крива Паланка, поднесена од
Друштвото за трговија и услуги ВАРДАР РЕСОУРЦЕС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје бр.24-4985/1 од
15.10.2014 година и дополна бр.24-2369/1 од 24.3.2015
година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – сектор води е добиено негативно мислење бр.11-4432/4 од 22.6.2015 година, со
кое се укажува дека со бараниот простор опфатени се
реките Каменица, Црвена, Орлово Бањиште, Станачка,
Врањанска и Модра река како и извори на вода со помала штедрост, истотака просторот целосно навлегува
во границите на предложеното подрачје за заштита на
Осоговски Планини и според студијата изработена за
тоа подрачје предметната локација зафаќа дел од зона
за строга заштита.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9264/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

568.
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,
190/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година, бр. 02-514/5, донесен од
Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки
развој, на седницата, одржана на 20.1.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9307/1-19
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
569.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на објект кој се наоѓа на Булевар „Ленинова” бр.21, на
КП бр. 1659, КО Струмицa.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9316/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

570.
Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13,
158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
1. За членови на Советот за безбедност и здравје
при работа се именуваат:
a. Од репрезентативните организации на работодавачи:
- Ќире Ицев од Организација на работодавачи на
Македонија,
- Владо Додевски од Организација на работодавачи
на Македонија,
- Димитар Наумов од Организација на работодавачи на Македонија и
- Тодор Шендов од Организација на работодавачи
на Македонија.
б. Од репрезентативните синдикати:
- Дарко Димовски од Сојуз на синдикати на Македонија,
- Ристо Ајтов од Сојуз на синдикати на Македонија,
- Иван Пешевски од Сојуз на синдикати на Македонија и
- Слободан Трендафилов од Сојуз на синдикати на
Македонија.
в. Од Владата на Република Северна Македонија:
- Мирјанка Алексевска, Министерство за труд и социјална политика
- Дарко Дочински, Министерство за труд и социјална политика и
- Тони Војнески, Министерство за труд и социјална
политика - Државен инспекторат за труд.
г. Од факултет кој спроведува образовна дејност на
полето на безбедност при работа:
- проф. д-р Јасмина Чалоска, Машински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
д. Од факултет кој спроведува образовна дејност на
полето на медицина на трудот:
- проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
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ѓ. Од здружение на стручни лица за безбедност при
работа:
- Милан Петковски, Македонско здружение за заштита при работа.
е. Од здружение на експерти на медицина на трудот:
- д-р Сашо Столески, Македонско здружение за медицина на трудот.
2. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
131/09, 69/12, 36/13, 60/13, 181/14, 55/17, 169/17 и
97/18).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-7799/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

571.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16,
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 11 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНИ
ДОТАЦИИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА
2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се утврдуваат намената и описот
на активностите на инвестиционите проекти, корисникот на средствата како носителот на активностите, износот на обезбедените финансиски средства и начинот
на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во раздел
18010 – Финансирање на дејностите од областа на културата, во Програма/Потпрограма 84 – Одржување на
објектите и опремата во областа на културата, категорија 48 - капитални расходи, ставка 488- капитални дотации до ЕЛС.
Член 2
Со оваа програма се предвидуваат средства за реализација на капитални инвестициони проекти во областа на културата за 2020 година, во вкупен износ од
83.340.509,00 денари.
Член 3
Средствата обезбедени од член 1 од оваа Програма
се за реализација на следните капитални инвестициони
проекти од областа на културата:

Член 4
За следење на наменското користење на капиталните
дотации се грижи Министерството за култура, преку:
- склучување на договори за начинот на користење на
финансиските средства со Министерството за култура,
- следење на склучените договори и користењето на
капиталната дотација и
- исплаќање на финансиските средства на посебна
наменска сметка на Општините корисници на средствата, отворена исклучиво за намената утврдена во
член 3 од оваа Програма, исплатени сукцесивно, врз
основа на доставена потребна документација (фактури,
испратници, заверени времени ситуации за изведени
градежни работи од страна на Општините корисници
по претходно спроведена постапка за јавна набавка
согласно закон).
Министерството за култура во случај на утврдени
неправилности и ненаменско користење на средствата
од Општините корисници, ќе ја запре исплатата на
средствата за капиталните дотации.
Член 5
Општините корисници на средствата од оваа Програма, месечно доставуваат извештаи за реализација и
напредокот на активностите и времените ситуации до
Министерството за култура.
Министерството за култура доставува извештаи за
степенот на реализација на средствата до Владата на
Република Северна Македонија, на секои три месеци.
Член 6
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1255/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
572.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
28 декември 2019 година, донесе
Г О ДИ Ш НА П Р ОГ Р АМ А
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на
средствата потребни за финансирање на железничката
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01
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Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДАИнвестиции во железничката инфраструктура, категорија 48 Капитални расходи, на ставката 489-Капитални
субвенции за претпријатија и невладини организации
средства во износ од 430.000.000 денари.
2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:
1. Машинско одржување на пруги и свртници
25.000.000 денари
Машинско регулирање на 70 километри колосек и
80 парчиња свртници заради подобрување на геометриските параметри на колосекот и свртниците во однос
на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на
колосекот и свртниците со што се подобрува општата
состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден
железнички сообраќај и машинско планирање на толчаник-засторна призма на 121,8 километри колосек, заради оформување на толчаничката призма по ранг и категорија на пруга на пругите на територија на Република Северна Македонија.
2. Одржување на горен строј 97.000.000 денари
Замена на дотраени дрвени и метални елементи на
колосекот и свртниците, одржување на горниот строј
на пругите на територија на Република Северна Македонија заради подобрување на геометриските параметри на колосекот и свртниците во однос на стабилноста,
смерот, надвишувањето и ширината на колосекот и
свртниците со што се подобрува вкупната состојба на
пругите и се обезбедува сигурен и безбеден железнички сообраќај и тоа:
- Комплетна замена на шини со нови
Комплетна замена на шини со нови ќе се изврши на
изабаните шини во кривини заради подобрување на сигурноста на сообраќајот. Комплетна замена на шини со
нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во вкупна количина од
211,98 тони.
- Замена на колосечни дрвени прагови со нови
Замената на колосечни дрвени прагови со нови ќе
се изврши рачно и машински на пругите на територија
на Република Северна Македонија во количина од
8000 парчиња.
- Замена на колосечен прибор со нов
Замена на колосечниот прибор со нов ќе се изврши
рачно на пругите на територија на Република Северна
Македонија во количина од 40,37 тони.
- Замена на толчаник
Замената на толчаник ќе се изврши на пругите на
територија на Република Северна Македонија во количина од 6000 m³.
- Машинска измена на прагови со нови
Машинска измена на прагови со нови ќе се изврши
на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 1800 парчиња.
- Замена на комплет свртница (метал ) со нов (без
граѓа)
Замената на комплет свртница (метал ) со нова без
граѓа ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 7 парчиња.
- Замена на метални делови на свртница со нови
Замената на металните делови на свртница со нови
ќе се изврши на пругите на територија на Република
Северна Македонија во количина од 11.4 тони.
- Замена на свртнички дрвени прагови со нови
Замената на свртничките дрвени прагови со нови
ќе се изврши на пругите на територија на Република
Северна Македонија во количина 180 m³.
- Замена на мостовска граѓа со нова
Замената на мостовска граѓа со нова ќе се изврши
на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 20m³.
- Заварување на шини
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Заварувањето на шините ќе се изврши по замена на
шини нови и половни и заварување на изолирани лепени состави на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 250 Алумино термитски (АТ вара).
- Лепење на изолиран состав на лице место
Лепењето на изолирани лепени состави на лице
место ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 35 парчиња.
- Замена на изолиран состав со нов
Замена на изолирани лепени состави со нови ќе се
изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 35 парчиња.
- Регулирање на колосек на класичен начин на отворена линија
Регулирање на колосек на класичен начин на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на
Република Северна Македонија.
- Регулирање на колосек на класичен начин на станични колосеци
Регулирање на колосек на класичен начин на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија
на Република Северна Македонија.
- Собирање на стар толчаник
Собирањето на толчаникот ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Подигање на паднати состави по машинско регулирање
Подигање на паднати состави по машинско регулирање ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Поправка на ширина на колосек на отворена линија
Поправка на ширина на колосек на отворена линија
ќе се изврши на пругите на територија на Република
Северна Македонија.
- Поправка на ширина на колосек на станични колосеци
Поправка на ширина на колосек на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Поправка на ширина на свртници
Поправка на ширина на свртници ќе се изврши на
пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Решетање и дополнување на застор на отворена
линија на состави и кратки растојанија
Решетање и дополнување на застор на отворена линија на состави и кратки растојанија ќе се изврши на
пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Решeтање и дополнување на застор на станични
колосеци
Решетање и дополнување на застор на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Регулирање на свртници на класичен начин на
главни проодни колосеци
Регулирање на свртници на класичен начин на главни проодни колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Регулирање на свртници на класичен начин на останати колосеци
Регулирање на свртници на класичен начин на останати колосеци ќе се изврши на пругите на територија
на Република Северна Македонија.
- Поправка на свртници
Поправка на свртници ќе се изврши на пругите на
територија на Република Северна Македонија.
- Одржување на железнички постројки –чистење на
свртници
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Одржување на железнички постројки–чистење на
свртници ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на половни прагови на свртница
Замена на половни прагови на свртница ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна
Македонија.
- Замена на половни свртници
Замена на половни свртници ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на делови на свртница со половни
Замена на делови на свртница со половни ќе се изврши на свртниците на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Подмачкување, притегање, вијци, тирфони и везици на отворена линија
Подмачкување, притегање, вијци,тирфони и везици
на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Подмачкување, притегање, вијци, тирфони и везици на станични колосеци
Подмачкување, притегање, вијци,тирфони и везици
на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на прснати шини на отворена линија и
главни проодни колосеци
Замена на прснати шини на отворена линија и главни проодни колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на прснати шини на станични колосеци
Замена на прснати шини на станични колосеци ќе
се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на шини со половни
Замена на шини со половни ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на прагови со половни
Замена на прагови со половни ќе се изврши рачно
и машински на пругите на територија на Република
Северна Македонија.
- Замена на оштетени бетонски прагови
Замена на оштетени бетонски прагови ќе се изврши
на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Замена на колосечен прибор со половен
Замена на колосечен прибор со половен ќе се изврши рачно на пругите на територија на Република
Северна Македонија.
- Замена на вметки (тополови и гумени ) на оворена
линија
Замена на вметки (тополови и гумени) на отворена
линија ќе се изврши рачно на пругите на територија на
Република Северна Македонија.
- Замена на вметки (тополови и гумени ) на станични колосеци
Замена на вметки (тополови и гумени) на станични
колосеци ќе се изврши рачно на пругите на територија
на Република Северна Македонија.
- Рачно чистење на вегетација на отворена линија
Рачното чистење на вегетација на отворена линија
ќе се изврши на пругите на територија на Република
Северна Македонија.
- Рачно чистење на вегетација на станични колосеци
Рачното чистење на вегетација на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Чистење на вегетација со хемиски средства на отворена линија
Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на
отворена линија ќе се изврши на пругите на територија
на Република Северна Македонија.
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- Чистење на вегетација со хемиски средства на станични колосеци
Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на
станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
- Преместување на поедини елементи од горен
строј на отворена линија и станични колосеци
Преместување на поедини елементи на горен строј на
отворена пруга и станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.
За сите горе наведени позиции од точка 2 одржување на горен строј (отворена линија и станични колосеци) на пругите на територија на Република Северна
Македонија. ќе се користи механизација: ТМД, Грајфери машина багер Липкер 902А и двонаменско патношинско возило Мерцедес Спринтер.
3. Одржување на долен строј 42.000.000 денари
Сечење на дрва и вегетација покрај пруга од лева и
десна страна, кастрење на гранки од дрва покрај пруга
од лева и десна страна, чистење на снег и мраз во тунели, чистење на снег и отпаден материјал на свртници
и станични колосеци, тековно одржување на канали,
тековно одржување на нанос од канали, чистење на камени косини, усеци, засеци склони на паѓање, чистење
на земјени косини, усеци, засеци склони на паѓање, одржување на опрема на линија, одржување на калдрма
на патни премини и рампи, одржување на патни премини со дрвени прагови, рачно и машински со машина
ровокопач Вениери 10.33, машина грајфер Геисмар
КГТВ 4654, машина грајфер Донели ДСФ 1500 и машина багер Липкер 902А кои ќе се вршат на пругите на
цела територија на Република Северна Македонија. Со
оваа позиција се обезбедува видливост на пругата и
светлосната сигнализација како и слободен проток на
водата по штитните и одводни канали и пропусти.
4. Одржување на електротехнички постројки
106.000.000 денари
Одржувањето на електротехнички постројки вклучува одржување на сигнално сигурносните постројки,
телекомуникациони, енергетски и постројки за електровлеча и тоа:
- Станични сигнално сигурносни постројки
Секоја осигурана станица со електрорелејни системи се состои од:
релејни рамови со изведена инсталација за поврзување на релејни групи, комплетна гама на релејни
групи, моторни релеа, шпуреви, напојни елементи, напојна ватоматика, фреквентни претворувачи, батериски
претворувачи, претворувачи од КМ, стационарни акумулаторски единици со голем инсталиран капацитет,
надворешна сигнална опрема, главни сигнали, маневарски сигнали, латерни, сигнални ормари, напојни и
релејни глави, свртнички поставни справи.
- Сигнално сигурносни постројки на патни премини
со полубраници, светлосна и звучна сигнализација
подразбира
Сигнална постројка за осигурување на патен премин во ниво со ( блок куќичка, поставни справи, надворешни сигнални елементи, електронски сигнални контакти, механички контакти, полубраници, електро релејни сигнални групи, напојни елементи, друмски
сигнални знаци, железнички сигнални знаци)
- Сигнално сигурносни постројки на АПБ делници
Сигнално сигурносни постројки со релејни рамови,
блок куќичка, релејни групи, напојни елементи, пригушници, електронски контакти, сигнали и повторувачи на сигнали со задолжителна сигнална опрема.
- Електро енергетски постројки
Главни разводни и командни ормари и опрема за
енергетско напојување во напонско ниво до 0,4 KV, дизел агрегати за резервно напојување, автоматика за
пратење и вклучување на основни и резервни извори за
напојување.
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Енергетски постројки, мерно регулациона опрема
за напонско ниво до 10 KV, трансформаторски постројки со раставувачка и заштитна опрема, енергетски
кабли.
- Телекомуникациони постројки
Телефонски централи, високофреквентни уреди,
оптички мултиплекс уреди со пристапна опрема IP,
PBX и мрежна опрема, оптички и бакарни кабли и
инсталации, пружна телефонија, видео надзор, радио
станици, предаватели, антенски инсталации за радио
станици, локални мрежи со свичеви и рутери.
- Постројки за електро влеча
Електро влечни постројки со опрема за 110 KV, опрема за 25 KV, заштитни системи за диференцијална,
дистантна, опрема за секционирање, прекинувачи,
енергетски трансформатори во ЕВП, енергетски трансформатори за ПС и ПСН, мерно регулациони уреди
за 110 KV, мерно регулациони уреди за 25 KV.
5. Набавка на шини 14.800.000 денари
Планирана е набавка на 4320 метри шини кои се
неопходни за одржување на горниот строј на пругите, а
ќе се изврши замена на надворешните шини во кривини кои се изабени повеќе од дозволените граници, а
истите ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот.
6. Набавка на прагови 41.683.000 денари
За извршување на поединечна замена на дрвените
прагови на пругите на територија на Република Северна Македонија во 2020 година потребно е да се набават
8 000 парчиња букови колосечни прагови и 180m3
храстови свртнички прагови и 1000 дрвени вметки.
7. Хидроизолација на железничка станица Скопје
19.000.000 денари
Со изградбата на железничката станица Скопје во
1980 година е извршено делумно покривање со кров на
армирано-бетонската станична конструкција на која се
поставени колосеците и пероните.
Под конструкцијата се лоцирани службените станични простории (чекални, билетара, тоалети и канцеларии). Веќе подолго време проблем е што при врнежи
и топење на снег во горенаведените простории тече
вода од горната конструкција, особено од оштетените
сливници и дилатациони фуги.
Со средства од ИПА направена е реконструкција на
железничката станица Скопје но поради протекување
на вода појавени се оштетувања на плафоните. Затоа е
потребна изработка на хидроизолација на бетонските
површини од станичната конструкција со санација на
оштетените сливници и дилатациони фуги.
8. Резервно напојување на електротехнички
постројки 13.000.000 денари
Сите постројки на железничката инфраструктура
имаат и резервно напојување кое автоматски се вклучува во моментот на прекин на главното напојување,
бидејки постројките не треба да имаат прекин во функционалноста.
Бидејки сигналните, телекомуникациските и електроенергетските постројки се стари повеќе од 30 години, потребно е да се замени старото резервно напојување со ново батериско, се со цел зголемување на сигурноста во функционирањето, а со тоа и зголемување
на безбедноста во железничкиот сообракај.
9. Набавка на софтвер за информациски систем за
возен ред 5.000.000 денари
Во текот на 2018 година преку финансиски средства од ИПА програмата беа модернизирани 10 железнички станици долж Коридорот 10 и 10д. Покрај другото, беше набавена и инсталирана хардверска опрема
од сервери и монитори како информациски систем за
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патниците, но не беше предвиден и софтвер за да можат истите да функционираат. Заради тоа е потребно
да изврши набавка на софтвер за информациски систем за возен ред.
10. Санација на речното корито на мостот на Мрзенска Река 9.000.000 денари
Од извршениот преглед кај челичниот лимен мост на
км 610+387 на Мрзенска Река на пругата Велес-Гевгелија,
со отвори L=6,90м+7,60м+7,90м+7,50м+7,05м+7,35м
констатирано е дека има поткопување на темелите на
мостот, кое е особено изразено под петиот и крајниот
столб од страната на Гевгелија.
Оваа деградација на речното корито е предизвикана
од ерозивното дејство на голема вода , која има големо
сливно подрачје од планината Кожуф и Негорски бањи
и ја оштетила бетонската каскада пред армирано-бетонскиот мост на автопатот Велес-Гевгелија и каскадата која се наоѓа на 10m после мостовската конструкција за пругата Велес-Гевгелија.
Каскадите имале улога да ја намалат брзината на
водата и да го спречат ерозивното дејство на дното од
речното корито.
Потребно е итно да се преземат мерки за санација
на речното корито, врз база на изработениот Основен
проект за санација на коритото на Мрзенска Река
11. Проширување систем на видео надзор
12.000.000 денари
Претходните години се инсталираше систем за мониторинг и визуелна контрола – систем за видео надзор
на објектите од железничките станици како и на патните премини на Коридор 10 и Коридор 8 , со кои значително се намалија кражбите и се зголеми безбедноста
во железничкиот сообракај. Со овие средства се планира да се прошири системот за видео надзор и на
местата кои се од витално значење во сообраќајот, односно на влезните и излезните свртници во станиците.
Со тоа би имале целосна контрола на станичниот
дел од пругата, што исто така би било во функција на
зголемување на безбедноста на железничката инфраструктура.
12. Зголемување на проток на активна транспортна
мрежа 15.000.000 денари
Активната транспортна мрежа на железничката инфраструктура е стара веќе девет години. Заради проширување на системот за видео надзор и мониторинг и воведувањето на нови софтверски апликации како и зголемениот број на работни станици – компјутери постои
потреба од зголемување на протокот на активната транспортна мрежа – мултиплексниот систем, со цел поголема моќ за процесирање на видео сигналот, софтверските
апликации и телекомуникацискиот сообраќај.
13. Експропријација на Коридор VIII 30.517.000 денари
Средствата се наменети за потребите за експропријација, а со цел реализација на проектите за рехабилитација, реконструкција и изградба на Коридор VIII.
Средствата од Програмата еднократно ќе бидат
префрлени на наменска сметка на Јавното претпријатие
за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија“-Скопје отворена во деловна
банка и истите ќе се користат континуирано во текот
на годините се додека целосно не се реализираат.
3. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 45-10077/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
573.
Врз основа на член 203 став (3) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10,
23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПОСЕБНАТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА
ВОЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на работа на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење на
служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.68/11), во
насловот, по зборот „воениот“ се додаваат зборовите:
„и цивилниот“, а зборовите: „Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
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Член 2
Во членот 1 по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“, а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна
Македонија“.
Член 3
Во членот 2 по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“.
Член 4
Во член 3 во ставот 1 по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“.
Член 5
Во членот 16, зборовите: „Република Македонија“,
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-865/2
5 февруари 2020 година
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