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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3935.
Врз основа на член 28 став (8) и 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, 37/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 257/20),Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА
Член 1
Во Одлуката за превентивни препораки, времени
мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови
и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на
населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот
период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20 и
287/20), во член 15 по точката 72., се додава нова точка
73., која гласи:
„73. Протокол за постапување при полагање на
стручен испит за наставници и стручни соработници во
тек на Пандемијата со COVID-19 – Прилог број 73.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8118/5
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
Прилог број 73

ПРОТОКОЛ
за постапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници во тек на пандемијата
со COVID-19
1. По објавување на „Известување за стручен испит“ за одредена испитна сесија кандидатите за стручен испит се пријавуваат со поднесување на соодветна
документација, исклучиво по пошта.
2. Документите од кандидатите се архивираат и
евидентираат во база во просториите на Државен испитен центар, се оформуваат досиеја и се предаваат на соодветните предметни комисии за полагање на стручен
испит.
3. Досиејата се разгледуваат од страна на соодветните комисии за стручен испит, почитувајќи ги мерките за заштита (носење на заштитна маска / марама /
покривка на лицето, држење на дистанца од 1,5 метри
и обезбедување на сите санитарно-хигиенски услови).

4. Стручниот испит се реализира во училиште /
училница, со физичко присуство на кандидатот и online пред учениците и пред членовите на испитната комисија.
5. Претходно, претседателот на соодветната комисија телефонски ги контактира кандидатите се договара за наставните единици и прави распоред за полагање на стручниот испит при што за секој кандидат дава
простор од еден час за реализација на целиот испит
(трите дела од испитот):
- 5 минути за подготовка и идентификување пред
комисијата;
- 30/35 минути за реализација на час;
- 20/25 минути за спроведување на 2-от и 3-от дел
од испитот и
соопштување на резултати од испитот;
- 5 минути пауза.
6. Кандидатот ќе полага во училиште во регионот
од каде што доаѓа, каде што се реализира on-line настава.
7. Најдоцна еден ден пред почетокот на испитот
кандидатот - приправник на членовите на комисијата,
преку електронска пошта, им ја испраќа дневната подготовка за часот.
8. Кандидатот - приправник и членовите на комисијата треба да имаат вклучено камера во текот на целиот
испит.
9. Кандидатот - приправник и членовите на комисијата пред започнување на испитот се логираат и кандидатот се идентификува со покажување на документ за
лична идентификација. Членот на комисијата - претставник од Државен испитен центар, прави PRINT
SCREEN на кој се гледаат комисијата и кандидатот, го
печати и документот го става во досието на кандидатот. Во досието на кандидатот се додава и претходно
испратената дневна подготовка за часот.
10. Потоа се логираат учениците и кандидатот приправник започнува со реализација на часот.
11. По завршувањето на часот (за наставници приправници) или презентацијата (за стручните соработници - приправници), комисијата останува on-line
со кандидатот и ги спроведува останатите два дела од
испитот. На крајот му го соопштува резултатот од испитот.
12. Членот на комисијата - претставник од Државниот испитен центар, во договор со останатите членови
на комисијата, организира безбедно потпишување на
записниците од полагање на испитите.
13. Веднаш по испитот се изготвуваат уверенија за
положен стручен испит за сите кандидати што положиле и истите се испраќаат до училиштата каде што се
вработени.
14. Извештаите од испитите по наставен предмет и
извештаите за исплата ги изготвува членот на комисијата - претставник од Државниот испитен центар.
Исклучок од горенаведеното се кандидатите - приправници кои во текот на приправничкиот стаж предавале практична настава и/или предавале во специјалните
училишта каде што наставата се одвива со физичко
присуство. За нив испитот се реализира во училиште,
со физичко присуство на кандидатот, учениците и комисијата според досегашниот Протокол.
За кандидатите - стручни соработници важат истите
услови за полагање, освен што наместо час тие презентираат студија на случај и не вклучуваат ученици.
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3936.
Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18,
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 153/19, Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА
ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
ЗА 2021 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишната програма за
работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2021 година, донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во соработка со министерот за информатичко општество и
администрација бр.1802-2921/1 од 9.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10575/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3937.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и
тоа:
Назив на
движната
ствар
Скенер

Производител

Модел

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

Количина

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Гевгелија.

Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Затвор Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10768/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3938.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и
тоа:
Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено–поправната
установа Казнено-поправен дом Штип.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено–
поправната установа Казнено-поправен дом Штип, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10769/1
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3939.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ВОСПИТНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и
тоа:
Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

Количина
1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Воспитно – поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Воспитно –
поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово,
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10821/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3940.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО –
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и
тоа:

Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Скопје.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Затвор 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10824/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3941.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар и
тоа:
Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Тетово.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Затвор Тетово, 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".

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО

Бр. 44-10835/1
7 декември 2020 година
Скопје

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда-Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и
тоа:

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

3942.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО –
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда – Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар,
и тоа:
Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Охрид.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Затвор Охрид, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10836/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3943.
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 Македонијa“ 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 7 декември 2020 година, донесе

Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Куманово.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено–
поправната установа Затвор Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија".
Бр. 44-10837
7 декември 2020 година
Скопје

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

3944.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар и
тоа:
Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Струмица.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Затвор Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија".
Бр. 44-10841/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3945.
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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движна ствар, и тоа:
Назив на
движната
ствар

Производител

Модел

Количина

Скенер

Фуџитсу

Фуџитсу
фи-7160

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Казнено-поправен дом Прилеп.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Казнено-поправен дом Прилеп, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија".
Бр. 44-10842/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3946.
Врз основа на член 50 став 7 од Законот за пожарникарството (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и
,,Службен весник на Република Северна Македонија’’
бр.152/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НАБАВЕНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И
ОПШТИНИТЕ КАВАДАРЦИ, ГЕВГЕЛИЈА, ШТИП,
ТЕТОВО, КУМАНОВО И СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука се распоредува набавената противпожарна опрема на Градот Скопје и општините Кавадарци, Гевгелија, Штип, Тетово, Куманово и Струмица, и тоа:
1. На Градот Скопје, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Градот Скопје:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број 39050000-1860-0,
2. На Општина Кавадарци, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Кавадарци:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број 39050000-1860-0,
3. На Општина Гевгелија, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Гевгелија:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број 39050000-1860-0,
4. На Општина Штип, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Штип:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број
3905-0000-1860-0,
5. На Општина Тетово, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Тетово:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број 39050000-1860-0,
6. На Општина Куманово, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Куманово:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број 39050000-1860-0,

Стр. 8 - Бр. 292

9 декември 2020

7. На Општина Струмица, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Струмица:
- 1 комплет/сет спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди (земјотреси)
и комплексни сообраќајни незгоди (автобуси, тешки
товарни возила и слично), со номенклатурен број 39050000-1860-0.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10860/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3947.
Врз основа на член 50 став 7 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НАБАВЕНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И
ОПШТИНИТЕ БИТОЛА, КУМАНОВО, ТЕТОВО,
ПРИЛЕП, ВЕЛЕС, КАВАДАРЦИ, ГЕВГЕЛИЈА,
СТРУМИЦА, КИЧЕВО, ОХРИД, КОЧАНИ, ШТИП
И ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука се распоредува набавената противпожарна опрема на Градот Скопје и општините Битола,
Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар, и тоа:
1. На градoт Скопје, а за потребите на територијалната противпожарна единица наградот Скопје:
- 2 комплети/сета воздушни перници за подигање
на товар при несреќи и рушевини со номенклатурен
број 3905-0000-1859-4,
2. На Општина Битола, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Битола:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
3. На Општина Куманово, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Куманово:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
4. На Општина Тетово, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Тетово:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
5. На Општина Прилеп, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Прилеп:

- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
6. На Општина Велес, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Велес:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
7. На Општина Кавадарци, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Кавадарци:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
8. На Општина Гевгелија, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Гевгелија:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
9. На Општина Струмица, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Струмица:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
10. На Општина Кичево, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Кичево:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
11. На Општина Охрид, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Охрид:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
12. На Општина Кочани, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Кочани:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
13. На Општина Штип, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Штип:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4,
14. На Општина Гостивар, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Гостивар:
- 1 комплет/сет воздушни перници за подигање на
товар при несреќи и рушевини со номенклатурен број
3905-0000-1859-4.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10863/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3948.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе

9 декември 2020
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ГРИН БОКС КУЛТИВАЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН БОКС КУЛТИВАЦИЈА ДОО Скопје
со број 19-214/5 од 16.11.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-10967/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3949.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.78/15, 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 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на м.в. „Студенчишта“ Охрид, на КП.бр.5604/1 во КО Охрид 4, и
тоа:
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 2481 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат МК, намена на посебен дел од зграда ТР, со
внатрешна површина 581 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат МК, намена на посебен дел од зграда ТР, со
внатрешна површина 581 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 269 м2, (дограден дел),
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со
внатрешна површина 314 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 66 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 3, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 152 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 4, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 296 м2,

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 4, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со
внатрешна површина 223 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 5, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 271 м2,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 5, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДПД,
со внатрешна површина 146 м2, (дограден дел),
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11085/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3950.
Врз основа на член 18 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 7 декември 2020 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар-објект, кој се наоѓа на ул.„Борис Кидрич“,
на КП бр.2077 КО Тетово 1, запишан во Имотен лист
бр.6335, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат К1,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП,
со површина од 3 м2,
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат К1,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП,
со површина од 190 м2,
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
П, со површина од 35 м2,
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ПП, со површина од 15 м2,
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина од 609 м2,
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, број 1,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 22 м2,
- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 2, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина од 22 м2.
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Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење, без надомест на Министерството
за култура.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за одбрана и Министерството за култура, во рок од 60
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11619/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3951.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ
ВО ПРОГРАМА Т – ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ, ПОТПРОГРАМА ТА – ИЗГРАДБА НА
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА, СМЕТКА 637, СТАВКА
488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ДО ЕЛС ВО ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19 и 262/20), утврдени
во Раздел 16001 Министерство за образование и наука,
Програма Т- инвестиции во образованието, Потпрограма ТА – изградба на основни училишта, сметка 637,
ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од
15.000.000,00 денари, се распределуваат на Општина
Кичево за изградба на подрачно основно училиште во
село Црвивци, на Општинското основно училиште
„Милто Гура“ село Стрелци, Општина Кичево.
2. Се задолжува Министерството за образование и
наука средствата од точка 1 од оваа одлука, да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Кичево.
3. Се задолжува Општина Кичево да доставува
квартални извештаи за наменско користење на средствата до Министерството за образование и наука, до
завршувањето на изградбата на подрачното училиште
од точка 1 од оваа одлука.
4. Општина Кичево распределените средства треба
да ги користи за намената предвидена во точка 1 од
оваа одлука, во спротивно Општината има обврска да
ги врати и уплати средствата во Буџетот на Република
Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија".
Бр. 44-11732/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3952.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НЕТО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2020 ГОДИНА
1. Во Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето - задолжување преку издавање на државни
хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во
2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.270/19 и 243/20) во точката 2 зборовите „15.375.000.000,00 (петнаесет милијарди триста седумдесет и пет милиони) денари“ се заменуваат со зборовите „21.525.000.000,00 (дваесет и една милијарда
петстотини дваесет и пет милиони) денари“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11755/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3953.
Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/20), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 7 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА
2020/2021 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани
во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 195/20, 253/20 и
287/20), во членот 2 табелата се заменува со нова табела, која гласи:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11803/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

9 декември 2020

Бр. 292 - Стр. 13

3954.
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 150-г став (1) и член 274 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19,
180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО
ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ, КАКО И ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕД
ЗА УМРЕНИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во
приватни здравствени установи, други правни лица и
невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
278/19 и 166/20), во делот IV. „ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА” во точка 2 во потточката 2.3. износот
„3.460.000,00 денари” се заменува со износот
„660.000,00 денари”.
Во потточката 2.4. износот „1.000.000,00 денари” се
заменува со износот „100.000,00 денари”.
Во потточката 2.5. износот „1.000.000,00 денари” се
заменува со износот „500.000,00 денари”.
Во потточката 2.6. износот „538.000,00 денари” се
заменува со износот „338.000,00 денари”.
Во потточката 2.7. износот „720.000,00 денари” се
заменува со износот „500.000,00 денари”.
Во потточката 2.8. износот „800.000,00 денари” се
заменува со износот „500.000,00 денари”.
Во потточката 2.9. износот „940.000,00 денари” се
заменува со износот „640.000,00 денари”.
Во точката 7 износот „45.000.000,00 денари” се заменува со износот „25.000.000,00 денари”, а износот
„35.000.000,00 денари” се заменува со износот
„15.000.000,00 денари”.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-11079/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

3955.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од¬ Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,
17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за задолжителна имунизација на
населението во Република Северна Македонија за 2020
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот V.3. ИМУНИЗАЦИЈА И
ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ УЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Со прогласувањето на глобална пандемија од инфекција со новиот Корона вирус од страна на Советот
за итни состојби на Светската Здравствена Организација за состојба од јавно здравствена итност од меѓународно значење (PHEIC – Public Health Emergency of
International Concern) согласно Меѓународниот Здравствен Правилник (МЗП), и со утврдување на постоење
на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје
во услови на постоење на пандемија прогласена од
Светската Здравствена Организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2
и заради спречување од негово ширење во зголемен
обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на
населението од страна на Владата на Република Северна Македонија, се наметна потребата од набавка на
ефективни вакцини против заразната болест COVID19. “
Во делот „VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 износот „395.000.000,00“ се заменува со износот „487.900.000,00“.
Во ставот 3, износот „394.810.000,00“ се заменува
со износот „418.178.000,00“, и се додава нова реченица
која гласи:
„Дополнително обезбедните средства во висина од
23.178.000,00 денари се наменети за исплата на фактури за вакцини наменети за задолжителна имунизација.“
По став 3, се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
„Ефективни вакцини против COVID-19 се итно потребни за да се заштити населението и да се рестартираат економиите. Министерството за здравство со потпишување на договорот за набавка на вакцините, односно
со моделот на Обврзувачка набавка (Committed
Purchase), ќе набави одредена количина на вакцини на
начин што ќе изврши авансна уплата на дел од вкупните трошоци за набавка и потоа кога вакцината ќе биде
достапна ќе ја плати и добие целата побарана количина. Преку COVAX Facility, нашата земја ќе набави
833.000 дози на вакцини за да се покрие 20% од нашето
население.
Од предвидените средства ќе се изврши авансно
плаќање во висина од 69.722.000,00 денари на вакцините против КОВИД-19, кои ќе се обезбедат согласно
глобалната набавка на вакцини за COVID-19, преку
COVAX механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за
COVID-19.“
Ставовите 4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 стануваат ставови
6,7,8,9,10,11, 12, 13 и 14.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-11084/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

Стр. 14 - Бр. 292

9 декември 2020

3956.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за
земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13,
69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20, 89/20, 112/20, 153/20, 264/20 и 275/20) во делот I износот
„1.815.380.000“ се заменува со износот „1.813.706.200“, износот „402.380.000“ се заменува со износот
„321.578.200“, а износот „1.413.000.000“ се заменува со износот „1.492.128.000“.
II
Во делот II во ставот (1) износот „1.653.773.800“ се заменува со износот „1.704.229.000“.
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Ставот (3) се брише.
III
Во делот III во ставот (2) износот „15.000.000“ се
заменува со износот „1.500.000“.
IV
Во делот VI во ставот (5) износот „248.100.000“ се
заменува со износот „52.530.000“.
V
Во делот IX во ставот (9) износот „647.000.000“ се
заменува со износот „865.000.000“.
VI
Во делот X во ставот (5) износот „10.000.000“ се заменува со износот „8.500.000“.
VII
Во делот XIво ставот (2) износот „85.653.800“ се заменува со износот „90.100.000“.
VIII
Во делот XIV во ставот (2) износот „131.120.000“ се
заменува со износот „105.000.000“.
IX
Во делот XV износот „136.000.000“ се заменува со
износот „336.000.000“.
X
Во делот XVI во ставот (5) износот „68.900.000“ се
заменува со износот „119.000.000“.
XI
Во делот XVII износот „54.000.000“ се заменува со
износот „98.000.000“.
XII
Во делот XIX во ставот (5) износот „5.000.000“ се
заменува со износот „2.500.000“.
XIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија".
Бр. 44-11758/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

_____________

3957.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за
земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13,
69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16,
53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19,
244/19 и 275/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11,
6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 235/19) и член 66 од Законот за сточарството
(„Службен весник на Република Македонија” бр.7/08,
116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА
2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 111/20,
153/20, 243/20 и 275/20) во делот I во воведната реченица износот „4.890.000.000” се заменува со износот
„4.911.673.800”.
Во табелата во мерката 8 износот „180.000.000” се
заменува со износот „162.000.000”.
Во мерката 9 износот „15.000.000” се заменува со
износот „10.000.000”.
Во мерката 10 износот „4.633.998.000” се заменува
со износот „4.678.671.800”.
Во колоната „Вкупно” износот „4.890.000.000” се
заменува со износот „4.911.673.800”.
II
Во делот IX во ставот 1 износот „180.000.000” се заменува со износот „162.000.000”.
III
Во делот X износот „15.000.000” се заменува со износот „10.000.000”.
IV
Во делот XI износот „4.633.998.000” се заменува со
износот „4.678.671.800”.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11762/1
7 декември 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3958.
Врз основа на член 3 став (4) од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 290/20) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ
АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на
месечните аконтации на данокот на добивка.
Член 2
Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка се поднесува на
образец „ДД-ОМА/1” отпечатен на хартија во бела боја
во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20- 8548/1
9 декември 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
dr. Fatmir Besimi, с.р.
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3959.
Врз основа на член 13 став (4) од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ
АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност.

Член 2
Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од
вршење на самостојна дејност се поднесува на образец „ДЛД-ОМА/1” отпечатен на хартија во бела боја во А-4
формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20- 8549/1
9 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

dr. Fatmir Besimi, с.р.

9 декември 2020
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3960.
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија врз основа на член 184 став 1 точка
а) од Законот за хартии од вредност (Службен весник
на РСМ бр. 95/2005, .......31/2020) и врз основа на член
20 став 1 алинеја 3 и став 2, член 129, член 130 и член
135 и од Законот за инвестициски фондови (Службен
весник на РСМ бр. 12/2009, ..........31/2020), на седницата одржана на ден 26.11.2020 година донесе

3961.
Врз основа на член член 194 став 2, став 3 и став 5
и член 197 став 1 алинеја ѓ) од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на РСМ” број 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), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на
ден 26.11.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје односно на
Коста Костадиновски како одговорно лице, главен извршен директор на друштвото поради давање на
писмена "Понуда за инвестиционо советување при организација на откуп на акции издадени од Макстил АД
Скопје и гласање на собранието на акционери" со која
е постапено:
- Спротивно на забранетото дејствие од член 25
став 1 алинеја 1 од Законот за инвестициски фондови и
член 20 од Законот за преземање на акционерски друштва, нудел услуги на посредување во купување и продавање на хартии од вредност и услуги за организација
и подготовка на понудата за преземање и организација
и извршување на активности во име и за сметка на преземач;
- Спротивно на обврската од член 25 став 1 алинеја
16 од Законот за инвестициски фондови, придонел
друштвото да настапува спротивно на интересите на
сопствениците на удел и
- Спротивно на обврските од член 21 став 1 алинеја
1 и спротивно на Кодексот на етичко однесување бр.
07-19/4 од 07.10.2009 година овозможил Друштвото да
не постапи во најдобар интерес за сметка на сопствениците на удели и на лицата за кои врши работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент.
2. Поради утврдената неправилност од точка 1 од
изреката на ова Решение:
- ВРЕМЕНО СЕ ПОВЛЕКУВА СОГЛАСНОСТА на
Коста Костадиновски за извршен член на Одборот на
директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, дадена од страна на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со Решение Број УП1 08-21 од 29.5.2019
година, во времетраење од 30 дена.
3. Од денот на доставување на ова решение, а во
времетраење на изречената мерка Коста Костадиновски не може да ја врши функцијата главен извршен директор, поради што Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
4. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Северна Македонија”.

1. Се утврдува неправилност во работењето на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје односно на одговорното лице - директор, Васко Митев поради давање на писмена ,,Понуда за инвестиционо советување при организација на откуп на акции издадени
од Макстил АД Скопје и гласање на претстојното собрание на акционери,, до Макстил АД Скопје со која е
постапено:
- спротивно на член 96 од Законот за хартии од
вредност со нудење на услуга за организација и подготовка на сите процедури за понудата за преземање, како и организација и извршување на активности во име
и за сметка на преземачот кое не претставува инвестиционо советување, за која услуга брокерската куќа
Илирика Инвстментс АД Скопје нема добиено дозвола
со што постапил спротивно на забраната од член 172
став 1 алинеја в) од Законот за хартии од вредност односно со своето постапување се вклучил во активност
која има или би имала за цел измама на некое лице или
негово доведување во заблуда;
- спротивно на обврската за заштита на интересите
на клиентот од член 117 став 1 и став 2 од Законот за
хартии од вредност со што предизвикал и го зголемил
судирот на интереси на начин што одредени клиенти
ги ставил во повластена положба и за нив ги понудил
на продажба акциите наведени со Понудата од т. 1 на
изреката на ова Решение, по цена неколку пати повисока од тогашната пазарна цена и
- спротивно на член 115 став 1 точка а) и член 119
од Законот за хартии од вредност поради нудење на услуга за комуникација и менаџирање на акционери на
Макстил АД Скопје со која би се влијаело на нивната
одлука за располагањето на акциите што е спротивно
на законските овластувања за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.
2. Поради утврдената неправилност од точка 1 од
изреката на ова Решение
- времено се одзема согласноста за именување на
Васко Митев за одговорно лице (директор) на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје, во времетраење од 30 дена, дадена со Решение на Комисијата
за хартии од вредност на Република Северна Македонија број УП1 08-79 од 07.10.2019 година.
3. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
4. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Северна Македонија”.

Бр. УП1 08- 128
26 ноември 2020 година
Скопје

Бр. УП1 08- 129
26 ноември 2020 година
Скопје
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