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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2519.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 18 август 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID- 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20 и 201/20), во член 1, став 1, по точката
23. се додава нова точка 24. која гласи:

Решение за престанок на важење
на Решението за забрана на увоз на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло
заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна
инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Унгарија.........................................
Решение за престанок на важење
на Решението за забрана на увоз на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло
заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна
инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Германија.......................................
Решение за престанок на важење
на Решението за забрана на увоз на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло
заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна
инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Бугарија..........................................
Решение за престанок на важење
на Решението за забрана на увоз на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло
заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна
инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Полска............................................
Огласен дел.......................................
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„24. Активностите, начинот на работа и условите
поврзани со спроведување на основната обука за полицаец во услови на присуство на Коронавирус COVID19 се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за спроведување на основната
обука за полицаец во услови на присуство на Коронавирус COVID- 19 од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство и Министерството за
внатрешни работи, кој е даден во Прилог број 45 и е
составен дел на оваа одлука.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/34
18 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
Прилог број 45

ПРОТОКОЛ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ОБУКА
ЗА ПОЛИЦАЕЦ ВО УСЛОВИ НА ПРИСУСТВО
НА KОРОНАВИРУС COVID- 19
Обуката во Центарот за обука во Министерството
за внатрешни работи ќе се реализира со сите кандидати
- во групи и тоа со 25% од кандидатите или 144 канди-
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дати кои ќе бидат во Центарот за обука, додека останатиот број од 75 % од кандидатите или 432 кандидати ќе
следат он- лајн настава од дома по однапред утврден
план и распоред за обука и за ротација. Ротацијата на
групите од основната обука за полицаец ќе се врши на
неделно ниво. Во Центарот за обука ќе се работи на
развивање на полициски вештини, додека на вештините на знаење (од аспект на ниво на познавање на законските акти) ќе се работи он-лајн.
Во согласност со утврдениот Куќен ред, во Центарот за обука во Министерството за внатрешни работи
се спроведуваат следните активности:
- сместување
- будење
- утринска фискултура
- постројување за појадок (појадок)
- постројување за смотра
- настава
- постројување за ручек (ручек)
- самонасочено учење со слободни активности
- постројување за вечера (вечера)
- слободни активности.
1. Влез во Центарот за обука
На влезот во Центарот за обука на пријавница секој
кандидат ќе мора да поминува на ткаенина со дезинфекциско средство за оувки и ќе врши дезинфекција на
рацете.
Дежурниот полицаец на влезот со топломер ќе мери
температура на секој кандидат за полицаец што ќе влегува во Центарот за обука.
2. Сместувачки капацитети
Во рамките на сместувачкиот капацитет на Центарот за обука, а врз основа на горе наведеното редуцирање со 25% на кандидати, во сите павиљони ќе бидат
сместени по еден кандидат во соба.
На влезот во секој павиљон ќе има поставено ткаенина со средство за дезинфекција каде кандидатите
при влез во павиљонот ќе ги дезинфицираат обувките.
Покрај наведеното ќе има поставено и дополнително
средство за дезинфекција на рацете и заштитни маски.
3. Утринска фискултура
Утринската фискултура ќе се спроведува на отвореното спортско игралиште на растојание помеѓу кандидатите од 2 метри.
4. Постројувања за доручек, ручек и вечера
Постројување за појадок ќе биде организирано на
повеќе локации каде што ќе се почитуваат препораките
за држење на растојание.
Доручек, ручек и вечера во трпезаријата во Центарот за обука ќе се организира на следниот начин:
Трпезариската сала е со капацитет од 180 места со
што почитувајќи ги препораките на Комисијата за заразни болести кандидатите ќе бидат делени во групи
од по 40 луѓе и ќе се менуваат на половина час за јадење со што ќе се исполнат препораките за меѓусебно држење растојание од 2 метри.
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На влезот на трпезаријата ќе има исто така, ткаенина со дезинфекциско средство за дезинфекција на обувки, како и средство за дезинфекција на рацете. На кандидатите од кога ќе ја направат соодветната дезинфекција ќе им се дозволи пристап на лента за земање на
храна.
За време на спроведување на доручек, ручек и вечера ќе бидат ангажирани тројца дисциплински старешини и одговорниот советник на тимот заради внимавање
на држење на растојание и одржување на ред во кујната, односно ќе бидат ангажирани на следниот начин:
еден старешина на влезот во трпезариската сала каде
ќе се врши дезинфекција на обувките, еден старешина
на местото каде ќе се врши дезинфекција на рацете и
еден старешина кој ќе биде на делот за враќање на приборот за храната, додека одговорниот советник е должен да воспостави ред и растојание помеѓу кандидатите.
5. Постројување за смотра
Постројувањето за смотра ќе се врши на отвореното
спортско игралиште, каде што исто така, ќе се почитуваат препораките за држење на растојание од 2 метри.
6. Спроведување на настава
Пред влезот на комплексот училници ќе биде поставена ткаенина со дезинфекциско средство за дезинфекција на обувки и дезинфекциско средство за рацете
и заштитни маски.
Наставата ќе се изведува во комплексот училници
каде во секоја училница ќе има максимум до 23 кандидати со што ќе биде постапено по препораките за
растојание од 2 метри.
Покрај наставата во училница, во зависност од временските прилики истата ќе може и да се реализира и
на отворен простор во т.н. летни училници каде советниците ќе ги задолжуваат кандидатите од своите училници да си земаат столови и други потребни надгледни
средства за работа и на претходно утврдени повеќе локации во Центарот, ќе ја спроведуваат обуката, а по
завршување на наставата сите столови и опремата ќе
биде одложувана во Салата за симулации.
Активностите во наставата за одбранбени техники
нема да се реализираат, бидејќи при реализација на
наставните содржини кандидатите ќе бидат во непосреден контакт (што е во спротивност за постапување со
Протоколот за превентивни мерки за сите работни места од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и Протоколот за организација на
работни состаноци, обуки, курсеви и семинари, како и
други протоколи од областа донесени од Владата на
Република Северна Македонија). Истите би продолжиле доколку се воспостават услови.
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Заради новонастаната состојба за време на обуката
кандидатите нема да го напуштаат Центарот за обука
на дневна основа, освен во петок кога си заминуваат
дома, со цел да се спречи некој од кандидатите да се
зарази и да шири Коронавирус COVID- 19 во Центарот
за обука.
НАПОМЕНА: Сите вклучени во обуката без исклучок (вработени во Центарот за обука и кандидати) во
сите затворени простории ЗАДОЛЖИТЕЛНО да носат
заштитна маска.
Непочитувањето на горенаведеното повлекува одговорност за кршење на работната дисциплина.
__________
2520.
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 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Оперативно-техничката агенција му престанува користењето
на движна ствар-патничко моторно возило со следните
карактеристики:
- марка МЕРЦЕДЕС БЕНЦ,
- тип S500,
- број на мотор 113960,
- зафатнина на моторот (cm3) 4966,
- силина на моторот (kW) 220,
- година на производство 1999,
- регистарски број СК 3226 АЈ,
- боја на каросерија металик црна/20 и
- број на шасија WDB2201751A038410.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Министерството за
внатрешни работи.
Член 3
Директорот на Оперативно - техничката агенција
склучува договор со министерот за внатрешни работи,
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од член 1 од оваа одлука.
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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. 44-7034/1
18 август 2020 година
Скопје

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

2521.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19 ) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО – ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА
ЛАБОРАТОРИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за храна и ветеринарство 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 Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторија.
Член 3
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство
склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7087/1
18 август 2020 година
Скопје

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

2522.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА 2019
ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2019 година,
бр.05-235/11 од 13.3.2020 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана
на 12.3.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7123/1
18 август 2020 година
Скопје

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

2523.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за
2019 година, бр. 05-234 од 9.3.2020 година, усвоен од
Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата,
одржана на 12.3.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7123/2
18 август 2020 година
Скопје

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

2524.
Врз основа на член 506 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Северна Македонија, во својство
на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на
18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ
РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува консолидираната ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани
финансиски извештаи на Акционерското друштво за
стопанисување со деловен простор во државна соп-
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ственост – Скопје со Акционерското друштво Градски
трговски центар - Скопје, за период од 1.1.2019 година
до 31.12.2019 година, бр.02-1750/4 од 2.7.2020 година,
усвоени од Одборот на директори на Друштвото, на
седницата, одржана на 2.7.2020 година.

2526.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот

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

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,

за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана

Бр. 44-7173/1
18 август 2020 година
Скопје

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

2525.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе

на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
- СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на членот
на Одборот на директори на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2019 година и тоа:
- Шеваљ Цеку - извршен член на Одборот на директори.

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето и водењето
на работењето со Друштвото на членовите на Одборот
на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост Скопје за 2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7176/1
18 август 2020 година
Скопје

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7176/2

Претседател на Владата

18 август 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
__________

2527.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на членот
на Одборот на директори на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2019 година и тоа:
- Јасна Оровчанец-Арангеловиќ - неизвршен член
на Одборот на директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7176/3
18 август 2020 година
Скопје

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

2528.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на членот
на Одборот на директори на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2019 година и тоа:
- Булент Камбер - претседател на Одборот на директори.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7176/4
18 август 2020 година
Скопје

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

2529.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот
за трговските друштва ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
- СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на членот
на Одборот на директори на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2019 година и тоа:
- Сања Цековска - неизвршен член на Одборот на
директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7176/5
18 август 2020 година
Скопје

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

2530.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13,
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
- СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на членот
на Одборот на директори на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2019 година и тоа:
- Светлана Тодоровска - неизвршен член на Одборот на директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7176/6
18 август 2020 година
Скопје

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

2531.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,
61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна
Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 18 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД 1.1.2019
ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува ревидираната Годишна
сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај
за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје, за период 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-1068/4 од 7.4.2020 година, на Одборот на
директори на Друштвото, на седницата, одржана на
7.4.2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7185/1
18 август 2020 година
Скопје

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

2532.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСЛУГИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ВОЕНО
МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР И ВО ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА КОМАНДАТА НА
БРИГАДАТА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE - SEEBRIG)
1. На припадниците на Командата на Бригадата на
Југоисточна Европа - СЕЕБРИГ (SOUTH EAST
EUROPE BRIGADE - SEEBRIG) од Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Романија и Република Турција, како и на членовите
на нивните семејства, за време на престојот на територијата на Република Северна Македонија, им се обезбедуваат сите итни здравствени услуги опфатени во
системот на задолжителното здравствено осигурување
во примарната, специјалистичко - консултативната и
болничката здравствена заштита на државата и тоа:
- припадниците на вооружените сили на Република
Албанија, Република Бугарија и Република Турција, како и членовите на нивните семејства, итните здравствени услуги ќе ги добиваат на начин согласно одредбите
од билатералните договори за социјално осигурување
склучени со нивните држави, во Воено медицинскиот
центар при Министерството за одбрана, како и во сите
здравствени установи во Република Северна Македонија со кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст:
Фондот) има склучено договор за давање на здравствени услуги и
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- припадниците на вооружените сили на Република
Грција и Република Романија, за кои сеуште не се во
сила соодветни билатерални договори за социјално
осигурување, како и членовите на нивните семејства,
итните здравствени услуги ќе ги добиваат во Воено медицинскиот центар при Министерството за одбрана,
како и во здравствените установи во Република Северна Македонија со кои Фондот има склучено договор за
давање на здравствени услуги.
2. Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, на припадниците на вооружените сили
од Република Албанија, Република Бугарија и Република Турција, како и на членовите на нивните семејства, од точката 1, алинеја 1 на оваа одлука, кои користат итни здравствени услуги согласно одредбите од билатералните договори за социјално осигурување склучени со нивните држави, им обезбедува надоместок на
трошоци уплатени за партиципација за извршените итни здравствени услуги и за набавка на лекови од Листата на лекови од примарна и болничка здравствена
заштита кои се на товар на Фондот, согласно доставената медицинска и финансиска документација за потребата од набавка на лековите издадени од соодветната
здравствена установа и аптека.
Министерството за одбрана на Република Северна
Македонија, врши исплата по доставени фактури од
соодветната здравствена установа во која се извршени
итните здравствени услуги на припадниците на вооружените сили на Република Грција и на Република Романија и на членовите на нивните семејства од точката
1, алинеја 2 на оваа одлука, согласно доставената медицинска и финансиска документација за извршените
здравствени услуги.
Министерството за одбрана на Република Северна
Македонија, на припадниците на вооружените сили на
Република Грција и на Република Романија, им обезбедува надоместок на трошоци во полн износ за набавка
на препишани лекови од Листата на лекови од примарна и болничка здравствена заштита кои се на товар на
Фондот, врз основа на доставена медицинска и финансиска документација за извршените итни здравствени
услуги, како и потребата од набавка на лековите издадени од соодветната здравствена установа и аптека.
3. За припадниците на вооружените сили на Република Грција и за членовите на нивните семејства од
точката 1 алинеја 2 на оваа одлука, Министерството за
одбрана на Република Северна Македонија, се обврзува на овој начин да им ги обезбеди итните здравствени
услуги и потребните трошоци за добивање на истите,
се до склучување и влегување во сила на билатерален
договор за социјално осигурување со Република Грција, по што ќе престанат да важат одредбите од точката 1, алинеја 2, а ќе отпочнат да се применуваат одредбите од точката 1, алинеја 1 на оваа одлука.
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4. За припадниците на вооружените сили на Република Романија и за членовите на нивните семејства од
точката 1 на оваа одлука, Министерството за одбрана
на Република Северна Македонија, се обврзува на овој
начин да им ги обезбедува итните здравствени услуги
и потребните трошоци за добивање на истите, се до
потпишувањето на Административната спогодба за
примена на склучениот билатерален договор за социјално осигурување со Република Романија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/06), со што за
овие лица ќе отпочнат да се применуваат одредбите од
истиот договор, и ќе престанат да важат одредбите од
точката 1, алинеја 2 а ќе отпочнат да се применуваат
одредбите од точката 1, алинеја 1 на оваа одлука.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7567/1
11 август 2020 година
Скопје

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

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2533.
Врз основа на член 190 став 1 и член 232-в став 14
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РСМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020), член 137-а став 4
од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013,
145/2015, 23/2016 и 31/2020) и член 68 став 4 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен
весник на РСМ“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014,
154/2015, 23/2016, 248/2018 и 31/2020), Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
НА ПРАВИЛНИКОТ1 ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог се пропишува формата и содржината на образецот на прекршочниот платен налог
1

Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ги опфаќа: Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Службен весник на РСМ број 198/2015) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Службен весник на РСМ број 197/2020)
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кој овластените лица за спроведување на контрола односно надзор од страна на Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: овластени лица), се должни да го издадат на сторителот на прекршокот при спроведување на
постапка за издавање на прекршочниот платен налог
(во натамошниот текст: правилник).
Член 2
За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија,
овластените лица за спроведување на контрола односно надзор од страна на Комисијата, при констатирање
на прекршокот се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за
прекршочна постапка.
Член 3
Прекршочниот платен налог задолжително содржи
податоци за сторителот на прекршокот, податоци за
сторениот прекршок, опис на прекршокот, податоци за
глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја
прифати постапката за издавање на прекршочен платен
налог и правна поука.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог е пропишана со образец 1 ,,Прекршочен платен налог за наплата на глоба на физичко лице,, и со образец
2 ,,Прекршочен платен налог за наплата на глоба на
правно лице,, кои се составен дел на овој Правилник.
Член 4
Доколку прекршочниот платен налог се издава на
физичко лице истиот во делот податоци за сторителот
на прекршокот задолжително содржи:
- име и презиме на сторителот;
- единствен матичен број на граќанинот или број на
патна исправа и држава доколку се работи за странско
физичко лице;
- место на живеење;
- место и датум на раѓање;
- занимање;
- адреса на електронско сандаче;
- назив и седиште на право лице доколку се работи
за одговорно лице на правно лице и функција што ја
врши во тоа правно лице.
Доколку прекршочниот платен налог се издава на
правно лице истиот во делот податоци за сторителот на
прекршокот задолжително содржи:
- назив на правното лице;
- седиште на правното лице;
- матичен број на правното лице;
- даночен број на правното лице;
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- адреса на електронско сандаче на правното лице;
- одговорно лице во правното лице и функцијата
која ја врши во тоа правно лице.
Член 5
Во делот кој се однесува на сторениот прекршок
прекршочниот платен налог задолжително содржи:
- ден на сторување на прекршокот;
- време на сторување на прекршокот;
- место на сторување на прекршокот;
- правна квалификација на прекршокот;
- износот на глобата предвидена со закон.
Член 6
Во делот кој се однесува на податоци за глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја прифати постапката за издавање на прекршочен платен налог,
прекршочниот платен налог задолжително содржи:
- износот на глобата која сторителот треба да ја
плати;
- број на сметката за плаќање;
- рок за плаќање на глобата.
Член 7
Правната поука во прекршочниот платен налог задолжително содржи:
- напомена дека сторителот на прекршокот кој ќе ја
плати глобата во определениот рок, ќе плати само половина од изречената глоба;
- задолжение дека доколку сторителот ја плати глобата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три)
дена од денот на извршено плаќање да достави до Комисијата за хартии од вредност доказ за извршената
уплата;
- напомена дека доколку сторителот не ја плати
глобата во определниот рок ќе биде поднесено барање
за поведување на прекршочна постапка.
Член 8
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за форма и содржина на прекршочен платен налог („Службен весник на РСМ“ бр.
167/2015) од времен карактер.
Член 9
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Број 01-377/4
11 август 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2534.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од
Република Унгарија („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 17/20, 26/20, 86/20, 99/20,
117/20 и 124/20).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-222/7
13 август 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
2535.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од
Република Германија („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 49/20, 85/20 и 98/20).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-549/4
13 август 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
2536.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од вне-
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сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од
Република Бугарија („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 49/20 и 69/20).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-598/3
13 август 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
2537.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од
Република Полска („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 184/20).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02- 1783/2
13 август 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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