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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

3477. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располaгање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 22 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здрав-

ствена установа Општа болница - Струга да спроведе по-
стапка за избор на правно лице кое врши дејност или по-
седува дозвола за собирање и/или транспортирање, прера-
ботка, рециклирање и уништување на отпад на движни 
ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и техно-
лошко застарени и не можат да се продадат или разменат 
како такви, согласно Одлуката бр.02-1232/5 од 29.7.2019 
година, донесена од Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена установа Општа болница-Струга.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-6655/1   Претседател на Владата 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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ните деривати и горива за тран-
спорт.................................................... 15 

 Огласен дел....................................... 1-48 

 

3478. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 
190/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕД-
НОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОН-
ДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО, МА-
ЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2018-2020  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за 

изменување и дополнување на Среднорочната програ-
ма за работа на Фондот за иновации и технолошки раз-
вој за финансиска поддршка на микро, мали и средни 
претпријатија за 2018-2020 година,   бр. 01-1614/6, до-
несена од Управниот oдбор на Фондот за иновации и 
технолошки развој на седницата одржана на 21.10.2019 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-7029/1   Претседател на Владата 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3479. 

Врз основа на член 383 став (2) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за ае-

родромски услуги Аеродроми на Република Северна 

Македонија во државна сопственост, на седницата од-

ржана на 22 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ  ВО  

АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА 2019 ГОДИНА 

     

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на бодот за пресметка на пла-

тите на вработените во Акционерското друштво за ае-

родромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост за 

2019 година бр.02-245/3 од 9.10.2019 година донесена 

од Управниот одбор на Друштвото, на состанокот од-

ржан на 9.10.2019 година. 

                                                                          

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7128/1   Претседател на Владата 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3480. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за основање 

на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-

делството („Службен весник на Република Македо-

нија" бр.3/98, 43/14 и 64/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија" бр. 27/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 22 октомври 2019 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодел-

ството - Битола бр. 01-147/5 од 15.10.2019 година, до-

несен од Управниот одбор на Агенцијата, на седни-

цата, одржана на 15.10.2019 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-7291/1   Претседател на Владата 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3481. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 22 ок-
томври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА  

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на движните ствари и тоа: 

 
Назив и опис на 

движна ствар 
Количина Номенклатурен 

број 
Шлем противпожарен 
со везир 

20 7730-0000-0154-7 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест, на Општина Те-
тово. 
 

Член 3 
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Општина Те-
тово со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-7367/1   Претседател на Владата 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3482. 

Врз основа на член 7 од Законот за високообразов-
ните установи на верските заедници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
22 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИ-
РАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2019 
ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВ-
СКИ ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – 
СКОПЈЕ,  ПРИДРУЖНА  ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ  

„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” –  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Православниот Богословски фа-

култет „Св.Климент Охридски” - Скопје придружна 
членка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во 
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Скопје му се доделуваат вкупно 3.000.000 денари од 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 го-
дина, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, став-
ка 464. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на трошоци за реализирање на студис-
ките програми за 2019 година кои не можат да се обез-
бедат во буџетот на Православниот Богословски фа-
култет „Св.Климент Охридски” - Скопје придружна 
членка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во 
Скопје. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-7373/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3483. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 22 oктомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари - патнич-

ки моторни возила,  сопственост на Република Северна 
Македонија, чиј корисник е Агенцијата за лекови и ме-
дицински средства, и тоа: 

1. марка CHEVROLET, тип KLARK SPARK, со ре-
гистарска ознака SK-683-SA, број на шасија 
KL1KF480J8C463231, број на мотор 067455KB2, годи-
на на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, за-
фатнина на моторот 995 cm3, боја на каросерија бела 
01, проценето со Процена број CB V-48/19 од  
22.04.2019  година, со почетна цена 46.800,00 денари.  

2. марка CHEVROLET, тип KLARK SPARK, со ре-
гистарска ознака SK-684-SA, број на шасија 
KL1KF480J8C460979, број на мотор 064239KB2, годи-
на на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW , за-
фатнина на моторот 995 cm3, боја на каросерија бела 
01, проценето со Процена број  CB V-48/19  од 
22.04.2019 година, со почетна цена 46.800,00 денари.  

3. марка CHEVROLET, тип KLARK SPARK, со ре-
гистарска ознака SK-687-SA, број на шасија 
KL1KF480J8C461044, број на мотор 064423KB2, годи-
на на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, за-
фатнина на моторот 995 cm3, боја на каросерија бела 
01,проценето со Процена број  CB V-48/19  од  
22.04.2019  година, со почетна цена 46.800,00 денари.  

4. марка CHEVROLET, тип SPARK, со регистарска 
ознака SK-851-SB, број на шасија 
KL1KF480J8C463315, број на мотор 067647KB2, годи-
на на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, за-
фатнина на моторот 995 cm3, боја на каросерија бела 
01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 
22.04.2019 година, со почетна цена 46.800,00 денари.  

5. марка VOLKSWAGEN, тип POLO, со регистар-
ска ознака SK-057-OP, број на шасија 
WVWZZZ9NZY148603, број на мотор 234461, година 
на производство 2005, сила на мотор 47 KW, зафатнина 
на моторот 1896 cm3, боја на каросерија бела 01, про-
ценето со Процена  број  CB V-48/19 од 22.04.2019  го-
дина, со почетна цена 69.200,00 денари.  

6. марка FORD тип, FIESTA со регистарска ознака 
SK-803-PE, број на шасија WFOHXXGAJH6L32949, 
број на мотор 6L32949, година на производство 2006, 
сила на мотор 50 KW, зафатнина на моторот 1399 cm3, 
боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број  
CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 
79.300,00 денари.  

7. марка VOLKSWAGEN, тип GOLF, со регистар-
ска ознака DA-417-GS, број на шасија 
WWWZZZ1JZXB102932, година на производство 1998, 
сила на мотор 83 KW, зафатнина на моторот 1781 cm3, 
проценето со Процена број CB V-48-2/19 од 29.07.2019 
година, со почетна цена 28.800,00 денари. 

 
Член 2 

Продажбата на секое патничко моторно возило од 
член 1 од оваа одлука да се изврши поединечно по пат 
на електронско јавно наддавање преку електронскиот 
систем за јавно наддавање со кој управува и оперира 
Министерството  за финансии – Управа за имотно – 
правни работи, со почетна цена согласно проценетата 
вредност од Бирото за судски вештачења од член 1 од 
оваа одлука. 

 Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: http://www.e-aukcii. 
finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-7410/1   Претседател на Владата 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3484. 

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјо-
делското 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 22 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС 
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ 
НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање бр.01/19 со архивски бр.41-
9590/1 од 20.09.2019 година распишан од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 45-7442/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3485. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр. 101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 22 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Музеј на Македонија-Скопје му преста-
нува користењето на движната ствар, унифициран реп-
резентативен мал монтажно-демонтажен објект-урбана 
опрема во функција на информативен пункт за турис-
тичка и културна понуда на Република Северна Маке-
донија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 
cm, со внатрешна површина од 16,91м², конструкција 
изведена од челични профили со стаклени портали-
прозори и врати, внатрешноста на sидовите обложена 
со гипс картон во бела боја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Град Скопје.  

 
Член 3 

Директорот на Национална установа Музеј на Ма-
кедонија склучува Договор со градоначалникот на 
Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-7705/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3486. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 22 октомври 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-
нална установа Музеј на Македонија-Скопје му преста-
нува користењето на движната ствар, унифициран реп-
резентативен мал монтажно-демонтажен објект-урбана 
опрема во функција на информативен пункт за турис-
тичка и културна понуда на Република Северна Маке-
донија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 
cm, со внатрешна површина од 16,91м², конструкција 
изведена од челични профили со стаклени портали-
прозори и врати, внатрешноста на sидовите обложена 
со гипс картон во бела боја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Град Скопје.  

 
Член 3 

Директорот на Национална установа Музеј на Ма-
кедонија склучува Договор со градоначалникот на 
Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-7705/2 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3487. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр. 101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 22 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Музеј на Македонија-Скопје му преста-
нува користењето на движната ствар, унифициран реп-
резентативен мал монтажно-демонтажен објект-урбана 
опрема во функција на информативен пункт за турис-
тичка и културна понуда на Република Северна Маке-
донија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 
cm, со внатрешна површина од 16,91м², конструкција 
изведена од челични профили со стаклени портали-
прозори и врати, внатрешноста на sидовите обложена 
со гипс картон во бела боја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Град Скопје. 
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Член 3 
Директорот на Национална установа Музеј на Ма-

кедонија склучува Договор со градоначалникот на 
Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-7705/3 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3488. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” бр. 101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 22 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Музеј на Македонија-Скопје му преста-
нува користењето на движната ствар, унифициран реп-
резентативен мал монтажно-демонтажен објект-урбана 
опрема во функција на информативен пункт за турис-
тичка и културна понуда на Република Северна Маке-
донија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 
cm, со внатрешна површина од 16,91м², конструкција 
изведена од челични профили со стаклени портали-
прозори и врати, внатрешноста на sидовите обложена 
со гипс картон во бела боја и под со ламинат.  

 
Член 2 

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Град Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Национална установа Музеј на Ма-
кедонија склучува Договор со градоначалникот на 
Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-7705/4 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

3489. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 22 октомври 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА  ЗАТВОР  СКОПЈЕ -  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, две службени кучиња и тоа: 

- едно машко од расата белгиски овчар и  
- едно женско од расата германски овчар.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено - поправ-
ната установа Затвор Скопје  -  Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Казнено - поправната установа Затвор Скопје  
- Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-7803/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3490. 
Врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија, (,,Службен весник на Репуб-
лика 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 Ма-
кедонија„„ бр.98/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 
2019 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА 
МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА 
ДРЖАВНАТА УПРАВА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО 
И СЛЕДЕЊЕТО НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Упатството за начинот на постапување на ми-

нистерствата и другите органи на државната управа 
при подготвувањето и следењето на спроведувањето на 
Годишната програма за работа на Владата на Републи-
ка Македонија (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 22/15), во насловот зборовите „Владата на 
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите 
„Владата на Република Северна Македонија“. 
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Член 2 

Во членот 2 воведната реченица се менува и гласи: 

„Министерствата и другите органи на државната 

управа, како дел од содржината на Годишната прог-

рама, предлагаат иницијативи согласно електронскиот 

систем на стратешко планирање и подготовка на Го-

дишната програма, со утврдено ниво на приоритет и 

тоа:“. 

 

Член 3 

Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи: 

„Министерствата и другите органи на државната 

управа, иницијативите за Годишната програма ги по-

полнуваат во електронска форма на Електронскиот 

систем на стратешко планирање и подготовка на Го-

дишната програма за работа на Владата, со следните 

податоци: 

- наслов; 

- институција; 

- вид на иницијатива; 

- месец; 

- фискални импликации; 

- износ; 

- извор на фискални импликации; 

- ниво на приоритет; 

- година; 

- стратешки приоритет; 

- приоритетна цел; 

- НПАА поглавје; 

- НПАА подрачје; 

- ЕУ преговори/предвидена или усвоена прегова-

рачка позиција; 

- ЕПП број; 

- образложение; 

- очекувани влијанија; 

- одговорно лице (име, презиме, телефонски број, 

електронска адреса, функција/звање).“ 

Ставот 2 се брише. 

 

Член 4 

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 

„Иницијативите се доставуваат во периодот од 1 до 

31 октомври во тековната за наредната година до Гене-

ралниот секретаријат на Владата на Република Северна 

Македонија (во натамошниот текст: Генералниот сек-

ретаријат). 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Министерствата и другите органи на државната 

управа, ја печатат прифатената иницијатива од став 1 

на овој член, и ја доставуваат до Генералниот секрета-

ријат, во периодот од 1 до 15 ноември во тековната за 

наредната година. 

 

Член 5 

Членот 7 се менува и гласи:  

„Реализацијата на Годишната програма се следи 

преку следните индикатори на успешност: 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) во Годишната програма поврзани со конкретен 

стратешки приоритет на Владата; 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) во Годишната програма поврзани со конкретна 

приоритетна цел на Владата; 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) содржани во Годишната програма по ниво на 

приоритет: 

- висок;  

- среден и  

- низок; 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) од Годишната програма усвоени до крајот на го-

дината; 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) од Годишната програма кои се доставени до Вла-

дата во планираниот рок (месец); 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) предложени во Годишната програма и вкупен 

број и процент на материјали (иницијативи) разгледани 

на седница на Владата, по органи на државна управа; 

- вкупен број и процент на материјали (иниција-

тиви) разгледани од страна на Владата, а не биле вклу-

чени во Годишната програма.„„ 

 

Член 6 

Во целиот текст на Упатството зборовите ,,Репуб-

лика Македонија“ се заменуваат со зборовите ,,Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Член 7 

Образецот -  Иницијатива за Годишна програма за 

работа на Владата на Република Македонија за 

________ година,  се брише. 

 

Член 8 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7779/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

                                                                   

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3491. 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски 

совет на Република Северна Македонија („Службен 

весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Ре-

публика Северна Македонија, на седница одржана на 

22.10.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИ 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За заменик претседател на Судскиот совет на Ре-

публика Северна Македонија е избран: 

- м-р Миљазим Мустафа, член на Судски совет на 

Република Северна Македонија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 02-1731/1 Судски совет на Република 

24 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3492. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-

нот за судовите („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18) и член 

44 од Законот за Судски совет на Република Македони-

ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 

83/18), Судскиот совет на Република Северна Македо-

нија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД  БИТОЛА 

 

1. За претседател на Основниот суд Битола е из-

бран: 

- Миле Димовски  - судија на Основниот суд  Би-

тола. 

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. 08-1589/1 Судски совет на Република 

3 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3493. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за су-

довите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и  83/18) и член 44 од За-

конот за Судски совет на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 

83/18), Судскиот совет на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД  ВЕЛЕС 

 

1. За претседател на Основниот суд Велес  е из-

брана: 

- Лидија Димова - судија на Основниот суд  Велес.  

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. 08-1590/1 Судски совет на Република 

3 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3494. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за су-

довите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и  83/18) и член 44 од За-

конот за Судски совет на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 

83/18), Судскиот совет на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД  ДЕЛЧЕВО 

 

1. За претседател на Основниот суд Делчево  е из-

бран: 

- Миле Ѓорѓиев - судија на Основниот суд  Делчево.  

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. 08-1591/1 Судски совет на Република 

3 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3495. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-

нот за судовите („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18) и 

член 44 од Законот за Судски совет на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 

197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД КРИВА ПАЛАНКА 

 

1. За претседател на Основниот суд Крива Паланка 

е избрана: 

Љубица Цветковска Стојановска  - судија на Основ-

ниот суд Крива Паланка. 
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2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. 08-1593/1 Судски совет на Република 

3 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3496. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-

нот за судовите („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18) и 

член 44 од Законот за Судски совет на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 

197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД ПРИЛЕП 

 

1. За претседател на Основниот суд Прилеп е из-

бран: 

Зоран Стеваноски  - судија на Основниот суд При-

леп. 

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. 08-1594/1 Судски совет на Република 

3 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3497. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-

нот за судовите („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18) и член 

44 од Законот за Судски совет на Република Македони-

ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 

83/18), Судскиот совет на Република Северна Македо-

нија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД  ШТИП 

 

1. За претседател на Основниот суд Штип е избран: 

- Ѓорѓи Андонов- судија на Основниот суд  Штип.  

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. 08-1596/1 Судски совет на Република 

3 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

3498. 

Согласно член 9 став 1 алинеја 1  од Законот за 

Судскиот совет на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019), Претседате-

лот на Судскиот совет на Република Северна Македо-

нија, објавува 

 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ЧЛЕН НА СУДСКИОТ 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИ-

ЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ЦЕ-

ЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

На огласот за избор на член  на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија од редот на судиите 

припадници на заедниците кои не се мнозинство во Ре-

публика Северна Македонија за целата територија на 

Република  Северна Македонија може да се пријави се-

кој судија кој во моментот на објавувањето на огласот 

врши судиска функција и кој ги исполнува условите од 

член 11 од Законот за Судскиот совет на Република Се-

верна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 

102/2019). 

Кандидатите за член на Судскиот совет на Републи-

ка Северна Македонија од редот на судиите својата 

кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот.  Кон 

пријавата кандидатите доставуваат: 

- потврда за судиски стаж; 

- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој; 

- оцените за резултатите во работењето издадени од 

Советот, 

- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадени од Академијата за судии и јавни 

обвинители и 

- изјава за која листа се пријавува. 

Заинтересираните кандидати, кандидатурата со 

прилог оригинал документи да ги достават до Судски-

от совет на Република Северна Македонија, ул. „Маке-

донија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавување-

то во „Службен весник на РСМ“. 

 

Бр. 02-1733/1 Судски совет на Република 

24 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 
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3499. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 52 од Законот за Судски совет на 

Република Северна Македонија („Службен весник на 

РСМ“ бр.102/2019), објавува 

 

О  Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 

СУД КАВАДАРЦИ 

 

Кандидатите за избор на претседател на суд треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и 

член 47 од Законот за судовите („Службен  весник на 

РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен вес-

ник на РСМ“ бр.96/2019). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со пот-

ребна документација  во оригинал или заверена фотокопија 

на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република 

Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, во рок 

од 15 дена од денот на објавувањето во Службен весник на 

РСМ. Образецот за пријава може да се подигне во елек-

тронска форма на WEB страната н Судскиот совет на Ре-

публика Северна Mакедонија на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Службен  весник на РМ“ бр.150/2010). Од 

страна на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени 

психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандида-

тите кои ги немаат положено тестовите, како и провер-

ка на знаење на практична работа со компјутери. По 

однос на термините за полагање на тестовите и провер-

ка на знаење на практична работа со компјутери, кан-

дидатите ќе бидат дополнително известени од страна 

на Судскиот совет на Република Северна Македонија. 

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот 

за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 

Бр. 08-1728/2 Судски совет на Република 

24 октомври 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

3500. 

Врз основа на член 5 и член 6 од Законот за народ-

ниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 

60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18), Народниот пра-

вобранител распишува 

О Г Л А С 

ЗА ЗАМЕНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ,  БИТОЛА И КИЧЕВО 

 

1. Се распишува оглас за утврдување на предлози 

за избор на заменици на Народниот правобранител на 

Република Северна Македонија и тоа: (1) еден заменик 

на Народниот правобранител за подрачјето на Скопје, 

(1) заменик на Народниот правобранител за подрачјето 

на Битола и (1) еден заменик на Народниот правобра-

нител за подрачјето на Кичево. 

2. За заменик на Народниот правобранител може да 

биде избрано лице кое ги исполнува општите услови 

определени со закон за засновање на работен однос, 

има завршено високо образование со стекнати најмал-

ку 240 кредити според ЕКТС односно завршен VII/1 

степен образование од областа на правото, работно ис-

куство од најмалку 7 години во областа на правото, чи-

ја активност е докажана во областа на заштитата и про-

моцијата на човековите права и ужива углед во врше-

њето на професијата, што се докажува со добиени 

оценки за работењето во професијата, релевантни 

препораки или признанија кои можат да се верифику-

ваат. Еден од замениците на Народниот правобранител 

може да биде избранолице кое ги исполнува општите 

услови определени со закон за засновање на работен 

однос, има завршено високо образование со стекнати 

најмалку 240 кредити според ЕКТС односно завршен 

VII/1 степен образование, работно искуство од најмал-

ку 7 години, чија активност е докажана во областа на 

заштитата и промоцијата на човековите права и ужива 

углед во вршењето на професијата, што се докажува со 

добиени оценки за работењето во професијата, реле-

вантни препораки или признанија кои можат да се ве-

рификуваат.“ 

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 6 од Законот за народни-

от правобранител (Службен Весник на Р.М. бр. 60/03, 

114/09, 181/16, 189/16 и 35/18) пријавата со потребните 

документи во оригинал или копија заверена на нотар, 

да ги достават до Народниот правобранител на адреса:  

Народен правобранител на Република Северна Македо-

нија ул. „Македонија” бр.19, 1000 Скопје со назнака: 

„За Оглас за утврдување на предлог за избор на заме-

ник на Народниот правобранител со назнака за подрач-

јето за кое што аплицира“, во рок од 15 дена од денот 

на објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и во дневните весници  

„Нова Македонија“ и „Коха “. 

4. Овој оглас ќе се објави во: „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ и во дневните весни-

ци „Нова Македонија“ и „Коха “. 

 

Бр. 04-2375/1 Народен правобранител 

25 октомври 2019 година на Република Северна 

Македонија, 

Скопје Иџет Мемети с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3501. 

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 

124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 9.10.2019 година, се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската Општина Камењане – вон – град, која е во 

надлежност на одржување на Одделението за катастар 

на недвижности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катарската 

Општина Камењане – вон – град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

Општина Камењане – вон – град. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

 Бр. 0917-13534/1 Агенција за катастар на недвижности 

9 октомври 2019 година Директор,  

              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3502. 

Претседателот на Советот на јавните обвинители на 

Република Северна Македонија врз основа на член 14 

ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвини-

тели на Република Северна Македонија („Службен вес-

ник РМ“ бр. 150/07), распиша 

 

О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 

 

I 

1. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика  Северна Македонија од редот на јавните обвини-

тели од подрачјето на Вишото јавно обвинителство 

Штип, со изборно место број 4. 

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Северна Македонија  на ог-

ласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во 

моментот на објавувањето на огласот врши функција 

на јавен обвинител и кој има најмалку осум години 

стаж како јавен обвинител и во последните две години 

да не му е изречена дисциплинска мерка. 

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Северна Македонија канди-

датите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до 

Советот и доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител 

- Потврда дека во последните две години не му е 

изречена дисциплинска мерка. 

- Биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој. 

- Податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадена од Академијата за судии и јавни 

обвинители. 

- Изјава за која листа се пријавува. 

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријави-

те да ги достават до Советот на јавните обвинители на 

Република  Северна Македонија на ул.”Кеј Димитар 

Влахов” бр.4 кат 5 (старата зграда на Комерцијална 

Банка) во рок од 15 од објавата на огласот во„Службен 

Весник на РСМ“. 

Некомплетните документи нема да бидат разгледу-

вани. 

 

Бр. 08-163/1 Совет на јавните обвинители 

22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3503. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 

1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување За-

кон за здравственото осигурување („Службен весник  

на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 

18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 

50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 

43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 

188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 

150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 

37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017) и Правилникот за 

утврдување на начин и методологија за утврдување на 

цени на ортопедски и други помагала („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ број 130/2019), 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 1 октомври 2019 година, донесе 



 Стр. 12 - Бр. 222                                                                                  28 октомври 2019 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕД-

СКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕ-

НИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА 

ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ   НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во член 2 од Одлуката за утврдување на референ-
тни цени на ортопедски и други помагала за кои осигу-
рените лица можат да остварат право на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006, 
1/2007, 62/2007, 115/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 
132/2008, 88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 99/2011, 
5/2012, 151/2013, 10/2014, 189/2014, 167/2016, 
129/2018, 228/2018, 10/2019, 44/2019 и 82/2019), во та-
белата по редниот број 6А се додава: 

 

 
 
 
 
 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, а ќе се објави по добивањето на сог-
ласност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-16335/2 Управен одбор 

1 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 

3504. 
Врз основа на член  член 9 став 1 под б точка 3 и 

став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 и член 
69 од Законот за здравственото осигурување („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 
27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/16 и 171/2017), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 

на 1 октомври 2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ  

ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала („Сл. весник на 
РМ“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 
159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 

1/2015, 46/2015, 211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018, 
160/2018, 228/2018, 10/2019, 20/2019, 44/2019 и 
82/2019),   во член 6 став 1 по зборовите: „член 16,“ се 
додаваат зборовите: „ член 16-а,“. 

 
Член 2 

По  член 16 од Правилникот,  се додава нов член 
16-а кој гласи: 

„Осигуреното лице кое има ампутација на едниот 
или на двата долни екстремитети  може да оствари пра-
во на протеза со сите составни делови според Списокот 
на ортопедски и други помагала  во следните услови:   

1.  За ортопедските помагала од вид 1 со шифрите : 
1112, 1315, 1405, 1506 и 1507 правото се остварува врз 
основа на оценка и наод на Лекарска комисија на Фон-
дот по претходно набавен специјалистички извештај од 
физијатар или ортопед во кој се потврдува среден/ви-
сок степен на активност на осигуреното лице и мож-
носта на целосна примена и функција на протезата.  

2.  За ортопедските помагала од вид 1 со шифрите : 
1112, 1316, 1405, 1506 и 1507 правото се остварува врз 
основа на оценка и наод на Лекарска комисија на Фон-
дот по претходно набавен специјалистички извештај од 
физијатар или ортопед во кој се потврдува висок сте-
пен на активност на осигуреното лице и можноста на 
целосна примена и функција на протезата.  

3.  За ортопедското помагало од вид 1 со шифра 
1113 правото се остварува доколку осигуреното лице е 
во работен однос или врши дејност врз основа на која е 
осигурено, како и децата кои се на школување до 18 
односно 26 годишна возраст, а врз основа на оценка и 
наод на Лекарска комисија на Фондот по претходно на-
бавен специјалистички извештај од физијатар или 
ортопед во кој се потврдува висок степен на активност 
на осигуреното лице и можноста на целосна примена и 
функција на протезата.  

Осигуреното лице кое користи силиконска навлака 
за чунка на ногата, може да користи една навлака го-
дишно со зaверка на една потврда. 

Протезите од став 1 точка 1, 2 и 3 на овој член може 
да се одобрат на осигуреното лице на  возраст од 7 до 
65 години.  

Потврда за потреба на ортопедско помагало од овој 
член ја пропишува лекар специјалист по физијатрија 
или ортопедија.“ 

 
Член  3 

Во член  21 по став 1 се додава нов став 2  кој 
гласи: 

„Рокот на траење на протезите од член 16-а од овој 
Правилник изнесува:   

- за осигурени лица, деца  над 7 до 18 годишна воз-
раст - 12 месеци;  

- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст  - 
36 месеци;  

Досегашниот став  2 станува став 3 и останува не-
изменет.“ 
 

Член 4 
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е 

составен дел на Правилникот, во делот НАДКОЛЕНИ 
ПРОТЕЗИ од вид 1, шифра 1112- Надколена скелетна 
протеза со карбонско лежиште, се заменува со следна-
та табела: 
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Член 5 
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот НАДКОЛЕНИ 

ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1, шифра 1112- Надколена скелетна протеза со карбонско лежиште, се додава 
следната табела: 
 

Член 6 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ЗГЛОБНИ МЕ-

ХАНИЗМИ од вид 1, шифра 1315 Хидраулично повеќеосовинско колено, се заменува со следната табела: 
 

Член 7 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ЗГЛОБНИ МЕ-

ХАНИЗМИ по помагалото од вид 1, шифра 1315 Хидраулично повеќеосовинско колено, се додава следната 

табела: 
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Член 8 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот СТОПАЛА од 

вид 1, по шифра 1405 Карбонско динамичко стопало за високо активни корисници, се заменува со следната 

табела: 
 

Член 9 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот СУСПЕНЗИИ И 

КОЗМЕТИКА од вид 1, шифра 1506 Надколена силиконска навлака за чунка и шифра 1507 Суспензија за брзо 

навлекување на протеза (KISS SYSTEM), се заменува со следната табела: 
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Член 10 
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот 

НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1, по 
шифра 1112 - Надколена скелетна протеза со карбон-
ско лежиште,  се додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 11 

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот 
ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по помагалото од вид 1, по 
шифра 1315 - Хидраулично повеќеосовинско колено, 
се додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот 

СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА во помагалото од вид 1, 
со шифра 1506 – Надколена силиконска навлака за чун-
ка во делот од табелата „назив на помагалото, матери-
јал, резервни делови, потрошен материјал“ се брише 
зборот „надколена“, а во шифрата 1507 - Суспензија за 
брзо навлекување на протеза (KISS SYSTEM) се бри-
шат зборовите „(KISS SYSTEM) “ 

 
Член 12 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на 
согласност од министерот за здравство.   

 
Бр. 02-16335/4 Управен одбор 

1 октомври 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
3505. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 
и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник 
на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” 
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-
ривати и горива за транспорт (“Службен весник на 
РСМ” бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид 
Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ” 
бр.108/2019 и 143/2019), Законот за данокот на додаде-
на вредност (“Службен весник на РМ” бр. 
44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019 
и 124/2019), Законот за животната средина (“Службен 
весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начи-
нот на утврдување, пресметување и уплатување на на-
доместокот за задолжителни резерви на нафта и нафте-
ни деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-
ство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ 
бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија, 
на седницата одржана на 28.10.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 67,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 69,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 62,00 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 50,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 32,832 (денари/килограм) 
 
(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 
формираат цените на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-
врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена 
вредност. 

 
Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-
те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, кои изнесуваат: 

 
- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
- 27,640 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 29,390 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е 

V) 

- 30,722 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 30,011 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 25,934 (денари/килограм) 
 

Член 3 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  надоместок за 
трошоци за работење преку склад и трговска маржа, 
кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и  за Еуроди-
зел БС (Д-Е V) се  во износ од 5,600 денари/литар, за 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 5,560 ден/литар, до-
дека за мазутот М-1 НС, надоместокот е во износ од 
1,00 денар/килограм. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 

 
Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 
финансирање на активностите во областа на животната 
средина кои согласно Законот за животната средина го 
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 
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- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 21,820 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 21,765 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 15,140 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

-  6,136 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -  0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 29.10.2019 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-3299/1  

28 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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