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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
441.
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) 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 28 јануари 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12,
169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16, 187/16, 223/16, 188/18 и 32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.162/19), во прилогот на Уредбата Табелата број 6, се заменува со нова Табела број 6,
која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“
Бр. 44-899/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

4 февруари 2020

Бр. 24 - Стр. 3

Стр. 4 - Бр. 24

4 февруари 2020

4 февруари 2020

Бр. 24 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 24

4 февруари 2020

442.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА УКРАИНА
Член 1
Со оваа одлука, времено се укинуваат визите за
краткорочен престој во Република Северна Македонија, за државјаните на Украина, носители на небиометриски патни исправи, до 90 дена во текот на 180
дена, во периодот од 16 март 2020 година до 15 март
2025 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-73/1
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
443.
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 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Велес, а
за потребите на ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-221/1
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
444.
Врз основа на член 21-а став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
избор на најповолен понудувач бр.0202-126 од
20.1.2020 година по спроведената постапка бр.01/2019
за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ
„Глажња“ и МХЕЦ „Липково“, донесена од Одборот на
директори на Акционерското друштво Водостопанство
на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 20.1.2020
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-651/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

4 февруари 2020

Бр. 24 - Стр. 7

445.
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 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“- ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Стр. 8 - Бр. 24
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-687/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

4 февруари 2020

Бр. 24 - Стр. 9

446.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35
став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и
261/19) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЏМП КОП ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЗАБРДО“ ОПШТИНА НОВАЦИ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – јаглен на локалитетот “Забрдо“ општина Новаци на
Друштвото за производство, трговија и услуги ЏМП
КОП ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот „Забрдо“ Општина Новаци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/19).
2. Друштвото за производство, трговија и услуги
ЏМП КОП ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Скопје достави
понуда со број 00000261 на 21.11.2019 година.
3. Друштвото за производство, трговија и услуги
ЏМП КОП ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската
документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ЏМП КОП ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на
минералната суровина – јаглен на локалитетот „Забрдо“ Општина Новаци, со површина на простор на
концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките се дефинирани со координати како е дадено во
табелите, и тоа:

Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Координата
Y
7550000
7550278
7550500
7550567
7550675
7551145
7551575
7551822
7552780
7553066
7552715
7552455
7552252
7551892
7551447
7551472
7552081
7552054
7551810
7551569
7551285
7551164
7551066
7550900
7551163
7551040
7550845

Координата
X
4528770
4528676
4528020
4528020
4528550
4528000
4527825
4528320
4528585
4527532
4527516
4527191
4527313
4527250
4527047
4526940
4526654
4526598
4526410
4526542
4526528
4526284
4526145
4526565
4526675
4526895
4526860

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 3.225033 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 6 (шест) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 11.730.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од 15 дена сметано од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-796/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 24

447.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија во
својство на Собрание на Акционерското друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД
Скопје, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА
ДАВAЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА
НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ
Член 1
Во Статутот на Акционерско друштво во државна
сопственост за вршење на дејноста давaње услуги во
воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
139/08, 69/09, 173/14, 202/14, 28/15 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 70/19) во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:
„Називот на Друштвото се пишува и на јазикот што
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото
писмо и гласи: „Shoqëriа Аksionare në Pronësi Shtetërore
për Kryerjen e Veprimtarisë së Dhënies së Shërbimeve në
Navigacionin Ajror M-NAV SHA Shkup.
Скратениот назив на фирмата на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо
гласи: M-NAV SHA Shkup.“
Ставот 3 станува став 5.
Член 2
Во членот 7 став 1, точка 1, во потточка 1.1 во потточката в) точката се заменува со сврзникот „и“ и се
додава нова потточка г), која гласи:
„г) мрежни функции (Network functions) се услуги
кои се даваат со цел обезбедување на детални аранжмани за донесување на заеднички одлуки помеѓу земјите членки, давателите на услуги на воздухопловна
навигација и функцијата за управување со мрежата.“.
Во потточката 1.3 на крајот од реченицата се додава
сврзникот „и“.
Потточката 1.4 се менува и гласи:
„1.4. поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за
давање на услуги на воздухопловна навигација што
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подразбира превентивно и корективно одржување,
приспособување, калибрирање, мониторирање, надгледување, управување, поставување и воведување во работа, како и развој и измена на процедури и упатства за
работа и одржување на оперативните технички средства во состојба која овозможува безбеден и уреден
воздушен сообраќај (CNS Services).“
Потточката 1.5 се брише.
По точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3, кои
гласат:
„2. Водење на евиденција, собирање, обработка и
проследување на податоци кои се користат за наплата
на надоместоци од услугите на воздухопловна навигација.
3. Изготвување и редовно ажурирање на Зборникот
на воздухопловни информации.“
Точката 2 станува точка 4.
Член 3
Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација МНАВ АД Скопје да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво во државна сопственост
за вршење на дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-820/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

448.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ-ЦАРИНСКА УПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилни одлуки
на Министерство за финансии-Царинска управа бр. 095261/1 од 5 декември 2019 година.
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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. 45-10067/1-19
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
449.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ЈП МАКЕДОНИЈА
ПАТ- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на ЈП Македонија пат- Скопје бр. 09-5256/2 од 5
декември 2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/2-19
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
450.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15,
148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020
година, донесе

Бр. 24 - Стр. 11

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН
ДОМ-ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправен дом-Идризово бр.09-5257/2 од
5 декември 2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/3-19
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
451.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНА УСТАНОВА
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАБОТИ ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјални
работи Дебар бр. 09-5260/1 од 5 декември 2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/4-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

Стр. 12 - Бр. 24
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452.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Дебар, бр.09-5513/1 од 25 декември
2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/5-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

453.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Дебар, бр.09-5514/2 од 25 декември
2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/6-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

454.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за внатрешни работи, бр.095258/2 од 5 декември 2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/7-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

455.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за внатрешни работи, бр.095262/2 од 5 декември 2019 година.
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Бр. 24 - Стр. 13

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10067/8-19
28 јануари 2020 година
Скопје

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

456.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА КАТНИ МОНТАЖНИ ГАРАЖИ ВО
КОМПЛЕКС КЛИНИКИ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Сo започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар -Комплекс клиники „Мајка
Тереза“ – Скопје, каде што приватниот партнер ќе
врши финансирање, дизајнирање, изградба на објектот,
користење, управување и одржување на новите објекти
до нивното предавање на јавниот партнер, се обезбедуваат:
- решавање на недостигот на паркинг места;
- решавање на моменталното неорганизирано паркирање;
- олеснување на движењето на болничките возила и
возилата на итна медицинска помош и
- олеснување на движењето на корисниците на
здравствените услуги и посетителите.
Член 2
Целите кои треба да се остварат со доделувањето на
договорот за воспоставување на јавно приватно пратнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники
„МајкаТереза“ - Скопје се:
- изградба на 2 (две) катни монтажни гаражи во
склоп на Универзитетски Клинички центар - Комплекс
клиники „Мајка Тереза“ - Скопје за кои се очекува да
одговорат на потребите на посетителите и вработените

во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје, како и корисниците на
паркинг места;
- изведба на инфраструктурни сообраќајни решенија со цел воспоставување поголем ред во движењето на
возилата во склоп на комплексот;
- подобрување и зголемување на ефикасноста на
движењето на амбулантните возила;
- зголемување на безбедноста на пешаците во рамките на комплексот и
- обезбедување на поквалитетни услови за организирање на движењето на возилата низ комплексот.
Член 3
Предмет на постапката за доделување договор за
воспоставување на јавно приватно пратнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски
Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза„Скопје е избор на приватен партнер за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно пратнерство кој ќе врши финансирање, дизајнирање, изградба
и опремување на 2 (две) катни монтажни гаражи во
комплексот до нивно предавање на јавниот партнер.
Основните услови за доделување на договорот за
воспоставување на јавно приватно пратнерство се:
- користење, управување и одржување на новите
објекти до нивното предавање на јавниот партнер;
- овозможување пристап до катните монтажни гаражи и
- партерно-хортикултурно уредување на комплексот на временски период од 15 години.
Јавниот партнер ќе обезбеди локација за изградба
на катните монтажни гаражи.
Приватниот партнер е должен да го врати објекот
со целокупната документација во владение на јавниот
партнер во рок од 30 дена од денот на престанувањето
на важење на договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство.
Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е 320.475.024 денари.
Критериум за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде
„најниска понудена цена“ за паркирање за еден час за
посетители во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза„ - Скопје и „најниската
понудена месечна цена“ за паркирање за вработените.
Другите услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе бидат
утврдени во содржината на тендерската документација.
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Член 4
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се спроведе
како отворена постапка која ќе заврши со електронска
аукција согласно Законот за јавните набавки.
Член 5
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ја спроведува
Комисија за спроведување на постапка за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство која ќе биде формирана од страна на Владата
на Република Северна Македонија по предлог на министерот за здравство во рок од седум дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата е должна во рок од 15 дена од денот на
формирањето на Комисијата, да ја изготви тендерската
документација, вклучувајќи ги и Нацрт-договорот за
јавно приватно партнерство и јавниот оглас.
Комисијата ќе го објави јавниот оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство, во рок од пет дена од денот на изготвувањето на тендерската документација.
Член 6
Рокот за спроведување на постапката за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е 120 дена од денот на започнувањето на постапката.
Член 7
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска
противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на објавување на јавниот оглас.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-855/1
Претседател на Владата
28 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
457.
Врз основа на член 76 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 28 јануари 2020 година, донесе
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ТАРИФНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење
детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
Член 2
(1) За издавање на дозволи и концесии за вршење
на детални геолошки истражувања се плаќа:
1. Надоместок во висина од 156.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на енергетски минерални суровини;
2. Надоместок во висина од 156.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на металични минерални суровини;
3. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на неметалични минерални суровини;
4. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на архитектонско-украсен камен;
5. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на скапоцени и полускапоцени камења;
6. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на минерални води и минерални води и гас CO2 и надоместок
во висина од 156.000,00 денари за вршење на детални
геолошки истражувања на термоминерални и термални
води;
7. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на песок и
чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации)
и собирниот кварц и
8. Надоместок во висина од 156.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на техногени минерални суровини кои настануват во процесот на
преработка на енергетските или металичните минерални суровини.
9. Надоместок во висина од 78.000,00 денари за
вршење на детални геолошки истражувања на техногени минерални суровини кои настануват во процесот на
преработка на архитекторнско-украсен камен и
10. Надоместок во висина од 234.000,00 денари за
вршење на проспекциски геолошки истражувања.
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(2) Надоместокот од став 1 од овој член се плаќа по
издавање на дозволата односно пред склучување на договорот за концесија.
Член 3
(1) Концесискиот надоместок заради користење на
просторот односно површината на која е доделена
концесијата за експлоатација на минерални суровини
изнесува:
1. Енергетски минерални суровини и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на
енергетски минерални суровини на сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум),
сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата во износ од
312.000,00 ден/км2.
2. Металични минерални суровини и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на
металични минерални суровини на железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина,
молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато
и други видови на метали кои можат да се појават при
експлоатација во износ од 234.000,00 ден/км2.
3. Техногени минерални суровини и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на
техногени минерални суровини на минерални суровини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен во износ од 234.000,00 ден/км2.
4. Неметалични минерални суровини и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на
неметалични минерални суровини на варовник–калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок,
дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја,
талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс,
лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит,
гнајс, азбест, сите видови на глини и други во износ од
130.000,00 ден/км2.
5. Архитектонско-украсен камен и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на
архитектонско-украсен камен и тоа мермер, гранит,
габро, травертин, оникс, базалт, сијанит, бреча и други
во износ од 130.000,00 ден/км2.
6. Песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и
бреговите на површинските водни тела (водотеци,
езера и акумулации) и собирниот кварц и тоа:
- за површинска експлоатација на песок и чакал кои
не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските
водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц во износ од 130.000,00 ден/км2.
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7. Минерални, термоминерални, термални води
и минерални води и гас CO2 и тоа:
- за експлоатација на минерални води и минерални
води и гас CO2 во износ од 156.000,00 ден/км2 и
- за експлоатација на термоминерални и термални
води во износ од 260.000,00 ден/км2.
8. Скапоцени и полускапоцени камења и тоа:
- за површинска и/или подземна експлоатација на
скапоцени и полускапоцени камења во износ од
130.000,00 ден/км2.
(2) Концесискиот надоместок заради користење на
просторот односно површината на која е доделена
концесијата за експлоатација на минерални суровини
се плаќа сразмерно на просторот односно површината
на која е доделена концесијата, а определен во квадратни километри-км2 освен за минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO2 каде за површината на концесија до 1 км2 се плаќа
концесиски надоместок за 1 км2.
(3) Концесискиот надоместок заради користење на
простор на кој е доделена концесијата за експлоатација
на минерални суровини, концесионерот е должен да го
плаќа за секоја година поодделно, а најдоцна до 31 декември во тековната година. Концесионерот е должен
концесискиот надоместок заради користење на простор
на кој е доделена концесијата за експлоатацијата на
минерални суровини да го плаќа за целиот период на
траење на концесијата.
Член 4
(1) За експлоатација на минерални суровини,
концесионерот плаќа надоместок за:
А. Енергетски минерални суровини и тоа:
1. За површинска експлоатација на јаглен во износ
од 1,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 780,00 денари по тон јаглен (ден/t);
2. За подземна експлоатација на јаглен во износ од
0,75% од вредноста на минералната суровина определена во износ од 780,00 денари по тон јаглен (ден/t);
3. За експлоатација на геотермални води според
просечната температура на водата, по формулата Kn =
[Em*(M1-HC)*K], каде се: Kn – концесиски надоместок (den/m3), Em – еквивалент на мазут (kg), (M1-HC) –
цена на мазут (den/kg) и K – коефициент на зафаќање
(K = 0,075). Тековната пресметка за висината на концесискиот надоместок е дадена во Табела, а ќе се врши
според просечната рафинериска цена на мазутот (M1HC) во den/kg од претходната календарска година.
Табела: Пресметка на концесиски надоместок за експлоатирана количина на 1m3 геотермална вода
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4. За експлоатација на јагленороден двооксид
(СО2), како и други гасови во износ од 5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од
3900,00 денари по тон јагленороден двооксид (СО2),
како и други гасови (ден/t);
5. За експлоатација на јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба во износ од 15% од вредноста на
продадената минерална суровина;
6. За експлоатација на сите битуминозни и мастни
шкрилци во износ од 10% од вредноста на продадената
минерална суровина и
7. Концесионери кои се јавни установи во државна
сопственост или земјоделски задруги кои користат геотермална вода да плаќаат надоместок во износ од 1,5
ден/м3.
Б. Металични минерални суровини и тоа:
1. износ од 2% од пазарната вредност на олово-метал по тон во секој тон произведен оловен концентрат
од страна на концесионерот;
2. износ од 2% од пазарната вредност на цинк-метал по тон во секој тон произведен цинков концентрат
од страна на концесионерот;
3. во износ од 2% од пазарната вредност на бакарметал по тон во секој тон произведен бакарен концентрат од страна на концесионерот;
4. во износ од 2% од пазарната вредност на никелметал, произведен од страна на концесионерот;
5. во износ од 2% од пазарната вредност на соодветниот метал, кој е добиен од експлоатираната минерална суровина или концентрат од страна на концесионерот;
6. во износ од 2% од пазарната вредност на антимон-метал по тон во секој тон произведен концентрат
на антимон од страна на концесионерот;
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7. во износ од 2% од вредноста на тон продадена
руда на манган;
8. во износ од 2% од вредноста на тон продадена
руда на железо и
9. во износ од 0,5% од пазарната вредност на соодветниот метал, кој е добиен од експлоатираната, односно преработената техногена минерална суровина од
страна на концесионерот.
В. Неметални минерални суровини и тоа:
1. за експлоатација на песок и чакал во износ од 3%
од вредноста на минералната суровина определена на
износ од 390,00 денари по тон песок и чакал (ден/t);
2. за експлоатација на кварц и кварцити во износ од
3% од вредноста на минералната суровина определена
на износ од 390,00 денари по тон кварц и кварцити
(ден/t);
3. за експлоатација на туф во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од
390,00 денари по тон туф (ден/t);
4. за експлоатација на дијатомејска земја во износ
од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 390,00 денари по тон дијатомејска
земја (ден/t);
5. за експлоатација на гипс во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од
520,00 денари по тон гипс (ден/t);
6. за експлоатација на мермер – комерцијален блок
во износ од 5% од вредноста на минералната суровина
определена на износ од 23.400,00 денари по метар кубен мермер-комерцијален блок (ден/м3);
7. за експлоатација на мермер - томболон во износ
од 5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 11.700,00 денари по метар кубен мермер-томболон (ден/м3);
8. за експлоатација на гранит – комерцијален блок
во износ од 4% од вредноста на минералната суровина
определена на износ од 20.800,00 денари по метар кубен гранит-комерцијален блок (ден/м3);
9. за експлоатација на гранит - томболон во износ
од 4% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар кубен гранит-томболон (ден/м3);
10. за експлоатација на травертин – комерцијален
блок во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 20.800,00 денари по метар кубен травертин-комерцијален блок (ден/м3);
11. за експлоатација на травертин - томболон во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар кубен
травертин-томболон (ден/м3);
12. за експлоатација на оникс – комерцијален блок
во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 20.800,00 денари по метар
кубен оникс-комерцијален блок (ден/м3);
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13. за експлоатација на оникс - томболон во износ
од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 10.400,00 денари по метар кубен
оникс-томболон (ден/м3);
14. за експлоатација на други неспомнати украсни
камења – комерцијален блок во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од
20.800,00 денари по метар кубен украсен камен-комерцијален блок (ден/м3);
15. за експлоатација на други неспомнати украсни
камења - томболон во износ од 2,5% од вредноста на
минералната суровина определена на износ од
10.400,00 денари по метар кубен украсен камен-томболон (ден/м3);
16. за експлоатација на архитектонско – украсен камен (мермер, гранит, габро, травертин, оникс, базалт,
сијанит, бреча и сл.) од кои што во фазата на нивна
преработка не може да се добијат комерцијални блокови и томболони, а истите се дробат или мелат, во износ
од 20,00 денари по тон (ден/t);
17. за експлоатација на скапоцени и полускапоцени
камења во износ од 5% од вредноста на продадената
минерална суровина;
18. за експлоатација на градежно-технички камен(варовник, доломит, базалт, гнајс, андезит и др.) во
износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 390,00 денари по тон градежнотехнички камен (ден/t);
19. за експлоатација на глина (керамичка, порцеланска, цигларска, бентонитска и др.) во износ од 3%
од вредноста на минералната суровина определена на
износ од 260,00 денари по тон глина (ден/t);
20. за експлоатација на лапорец во износ од 3% од
вредноста на минералната суровина определена на износ од 260,00 денари по тон лапорец (ден/t) и
21. за експлоатација на други неспомнати неметални минерални суровини во износ од 3% од вредноста
на продадената минерална суровина по тон минерална
суровина (ден/t).
Г. Води и тоа:
- за експлоатација на минерални и подземни води за
пиење во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 5,2 денари по литар
(ден/l).
(2) Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на металичните минерални суровини кои што се предмет на концесијата за
експлоатација што концесионерот е должен да плаќа за
продадените количини на минералните суровини од
страна на концесионерот, ќе биде официјалниот извеш-
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тај за просечното движење на цените на металите на
Лондонската берза за метал за период од три месеци
наназад (пазарна вредност), освен за минералните суровини манган и железо.
(3) Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на неметаличните минерални суровини кои што се предмет на концесија за експлоатација е фиксна цена на минералната суровина.
(4) Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на води кои што се предмет на концесија за експлоатација е фиксна цена на минералната суровина.
(5) Плаќањето на концесиските надоместоци од
став (1) на овој член се врши на секои три месеци за
продадените количини на минералните суровини од
страна на концесионерот, односно концесионерите се
должни плаќањето на овие надоместоци да го извршат
најкасно до 15-ти во месецот кој што следи, а по истекот на трите месеци кои служат како основа за
пресметка.
(6) Вредноста на продадената минерална суровина
во смисла на овој тарифник се смета цената на минералната суровина наведена во фактурата што се испорачува на пазарот, без засметан данок на додадена
вредност.
Член 5
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
тарифник престанува да важи Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.
65/14, 157/14 и 30/15).
Член 6
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, a ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.
Бр. 44-760/1
28 јануари 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
458.
Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“бр.36/10, 23/11,
47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА
ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА НА ЛЕТАЧИ И ДРУГ ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ И ВОЗДУХОПЛОВНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ЗАВИСНОСТ ОД УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШАТ
ДОЛЖНОСТИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на додатокот на плата за вршење служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал на
служба во Армијата на Република Северна Македонија
(во натамошниот текст: Армијата), во зависност од условите под кои се вршат должностите.
Член 2
Висината на додатокот на плата од член 1 од овој
правилник, изнесува за:
1. Летачи-пилоти:
1.1. Пилот на борбени и извидувачки хеликоптери,
тешки и средни транспортни хеликоптери, лесни школски авиони и хеликоптери, лесни авиони за општа намена и лесни транспортни авиони:
- I категорија на стручна и борбена оспособеност
1300 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност
1200 бодови и
- III категорија на стручна и борбена оспособеност
1100 бодови.
1.2. Слушател-пилот
600 бодови.
2. Друг летачки персонал:
2.1. Оператор навигатор и техничар-оператор-навигатор:
- I категорија на стручна и борбена оспособеност
650 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност
590 бодови и
- III категорија на стручна и борбена оспособеност
530 бодови.
2.2. Специјалист летач
190 бодови.
2.3. Слушател летач (освен пилот)
140 бодови.
3. Воздухопловно–технички персонал:
3.1. Воздухопловен инженер:
а) за контрола на квалитетот
450 бодови и
б) за техничка подготовка (на борбена авијација,
транспортна авијација, школски-тренажна авијација, за
одржување во 2 и 3 степен и опслужување на летањето)
400 бодови.
3.2. Воздухопловен техничар:
а) Инструктор за практична настава:
- на борбена авијација, транспортна авијација,
школско-тренажна авијација и за одржување во 2 и 3
степен
360 бодови и
- на опслужување на летањето
320 бодови.
б) Технички контролор:
- на борбена авијација, транспортна авијација,
школско-тренажна авијација и за одржување во 2 и 3
степен
330 бодови и
- на опслужување на летањето
300 бодови.
в) Механичар:
- на борбена авијација, транспортна авијација,
школско-тренажна авијација и за одржување во 2 и 3
степен
280 бодови и
- на опслужување на летањето
250 бодови.
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г) Помошник механичар:
- на борбена авијација, транспортна авијација,
школско-тренажна авијација и за одржување во 2 и 3
степен
150 бодови и
- на опслужување на летањето
130 бодови.
Член 3
Висината на посебниот додаток за вршење на
инструкторска должност, наставничка должност или
пробни летови, на летачите, изнесува за инструктор по
летање и техничар летач инструктор - 10%, за наставник по летање и техничар летач наставник - 20%, а за
летачи и друг летачки персонал за вршење пробни летови – 10% од бодовите определени за категоријата на
стручна и борбена оспособеност на летачот и видот на
воздухопловот на кој се врши инструкторската или
наставничката должност, односно на кој е извршен
пробниот лет.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на служба на
летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија,
во зависност од условите под кои се вршат должностите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
157/12) и член 4 од Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата
на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на плата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
40/03, 79/03, 34/05, 81/07 и 41/10).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-981/1
3 февруари 2020 година
Министер за одбрана,
Скопје
Радмила Шеќеринска-Јанковска, с.р.
__________
459.
Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11,
47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА
ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ВОЕНА СЛУЖБА НА
МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба
на медицинскиот персонал во Армијата на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
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Член 2
Под медицински персонал во Армијата, во смисла
на овој правилник, се подразбира воен и цивилен персонал на служба во Армијата, кој работи како здравствен работник или здравствен соработник, кој извршува должности во превентивната, примарната и
специјалистичко-консултативна здравствена дејност, и
тоа:
1.Здравствени работници: лекар–специјалист, фармацевт – специјалист, стоматолог –специјалист, доктор на медицина, дипломиран фармацевт, доктор на
стоматологија, медицински техничар, стоматолошки
техничар, фармацевтски техничар, лабораториски техничар и РТГ техничар.
2. Здравствени соработници: психолог–специјалист,
специјалист по санитарна хемија, специјалист по токсиколошка хемија, психолог, дефектолог, физичар и
биохемичар.
Член 3
Висината на додатокот на плата од член 1 од овој
правилник, изнесува за:
- лекар–специјалист –400 бодови,
- фармацевт–специјалист–300 бодови,
- стоматолог–специјалист– 300 бодови,
- психолог–специјалист – 250 бодови,
- специјалист по санитарна хемија – 250 бодови,
- специјалист по токсиколошка хемија – 250 бодови,
- доктор на медицина– 200 бодови,
- дипломиран фармацевт – 200 бодови,
- доктор на стоматологија – 200 бодови,
- психолог – 200 бодови,
- дефектолог – 200 бодови,
- физичар – 200 бодови,
- биохемичар- 200 бодови,
- медицински техничар – 150 бодови,
- стоматолошки техничар – 150 бодови,
- фармацевтски техничар– 150 бодови,
- лабораториски техничар– 150 бодови и
- РTГ техничар– 150 бодови.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за утврдување за висината на додатокот на плата за вршење на специфична
воена служба на медицински персонал-лекари специјалисти во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“бр. 55/13 и
35/16).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-982/1
3 февруари 2020 година
Министер за одбрана,
Скопје
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
460.
Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11,
47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА
ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ВОЕНА СЛУЖБА
НА ПЕРСОНАЛ СО ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на додатокот на плата за вршење специфична воена служба на
персоналот со посебни специјалности од особено значење за Армијата на Република Северна Македонија
(во натамошниот текст: Армијата), кој извршува должности во декларираната единица на Армијата- Лесна
пешадиска баталјонска група, наменета за учество во
мисии и операции на Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО), операции во примената на
правото на индивидуална или колективна самоодбрана
и операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност.
Член 2
Висината на додатокот на плата од член 1 од овој
правилник, изнесува 250 бодови.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-983/1
3 февруари 2020 година
Министер за одбрана,
Скопје
Радмила Шеќеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
461.
Врз основа на член 14 став (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ПРЕСМЕТКАТА НА ДАНОК НА ДОБИВКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ (РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ВИШОЦИ) ПРИ ПРЕНОС ВО АКУМУЛИРАНА
ДОБИВКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони
вишоци) при пренос во акумулирана добивка.
Член 2
Пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во
акумулирана добивка се поднесува на образец „ДД-РВ”
изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-883/1
29 јануари 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
462.
Врз основа на член 91 став (2) 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), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА
КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 100/19 и
215/19) по членот 3-а се додава нов член 3-б кој гласи:
„Член 3-б
(1) Поблиски критериуми за избор на корисници за
поддршка за поттикнување на земјоделско производство се:
- Доколку корисникот е невработено лице за период
поголем од две години до датумот на поднесување на
барањето – 15 бодови;
- Доколку 80% од вкупната вредност на инвестицијата се однесува на изградба и/или опремување на затворени/заштитени простори и/или објекти, како и други комерцијални објекти, вклучувајќи внатрешна и
надворешна инфраструктура во рамките на земјоделското стопанство со цел за извршување на земјоделското производство и/или опрема за преработка на производи од растително или животинско потекло – 30 бодови;
- Доколку корисникот е индивидуален земјоделец
регистриран според Законот за вршење земјоделска
дејност – 10 бодови;
- Доколку корисникот е запишан како носител на
земјоделско стопанство на денот на поднесување на барањето – 10 бодови;
- Доколку корисникот во деловниот план покаже
сопствено финансиско учество од минимум 20% од
вкупната вредност на инвестицијата – 20 бодови;
- Доколку корисникот има завршено образование
од областа на земјоделството – 5 бодови;
- Доколку корисникот е член на земјоделска задруга – 5 бодови и
- Доколку корисникот е жена со место на живеење
во рурални подрачја – 5 бодови.
(2) Најголем број на бодови што може да ги добие
корисникот за поддршка за поттикнување на земјоделско производство е 100 бодови.
(3) За да биде прифатлив, корисникот за поддршка
за поттикнување на земјоделско производство треба да
добие најмалку 60 бодови.”
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 15-1833/1
30 јануари 2020 година
Скопје

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

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

463.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување ( „Службен весник на РМ“ бр.72/16,142/16, 233/18
и 14/20), Комората на извршители на РСМ на ден
29.1.2020 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 01.02.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Николина Стојковска
именуван за подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен.
Решението влегува во сила на ден 1.2.2020 година.
Образложение
На ден 30.12.2019 година лицето Николина Стојковска е именувано за подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен со Решение на Министерот за
правда бр.09-5587/1.
На ден 21.1.2020 година Николина Стојковска достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.
На ден 29.1.2020 година изготвено е мислење од
Претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр.03-84/3, врз основа на Записник за
утврдување на просторни услови од ден 29.1.2020 година.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-84/5
29 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.
__________

464.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување ( „Службен весник на РМ“ бр.72/16,142/16, 233/18
и 14/20), Комората на извршители на РСМ на ден
29.1.2020 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 12.02.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Каролина Таневска
именуван за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево.
Решението влегува во сила на ден 12.2.2020 година.
Образложение
На ден 30.12.2019 година лицето Каролина Таневска е именувано за подрачјето на Основен суд Прилеп
и Основен суд Крушево со Решение на Министерот за
правда бр.09-5592/1.
На ден 16.1.2020 година Каролина Таневска достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.
На ден 29.1.2020 година изготвено е мислење од Претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр.03-85/3, врз основа на Записник за утврдување на просторни услови од ден 29.1.2020 година.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-85/5
29 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.
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АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
465.
Врз основа на член 20 од Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија,
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, член 14 став 1 од Деловникот за работа на Управниот одбор на Акционерското друштво
за производство на електрична енергија, Електрани на
Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје,
член 17 став 5 и член 18 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и
,,Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.153/19 и 261/19), Управниот одбор на Друштвото на
состанокот одржан на 26.12.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ДВЕ ФОТОНАПОНСКИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Член 1
Со оваа одлука Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје, започнува постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на две
фотонапонски електроцентрали (во натамошниот
текст: договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство).
Оправданоста од доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство произлегува од потребата за премин во производството на електрична енергија од фосилни кон обновливи извори на
енергија.
Член 2
Со договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе се остварат следните цели:
- Проширување и зголемување на производството
на електрична енергија преку користење на нови исплатливи и незагадувачки извори на енергија,
- Придонес во зголемување на учеството на енергијата произведена од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија и со тоа во остварувањето на националните задолжителни цели до 2030 година,
- Подобрување на сигурноста во снабдувањето со
електрична енергија, и
- Понатамошно поттикнување на искористувањето
на обновливите извори на енергија.
Член 3
Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе се реализира според моделот: проектирање-изградба-финансирање–стопанисување-трансфер.
Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе се воспостави како договор за јавна набавка на работа.
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Член 4
Предмет на договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство е проектирање, изградба и стопанисување на две фотонапонски електроцентрали со
минимална инсталирана моќност од 40 MW (max.50
MW) која ќе се изгради на локацијата на стариот рудник во рамките на РЕК Осломеј подружница на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје.
Член 5
Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе се додели за период од 35 години при
што рокот почнува да тече од датумот на склучување
на Договорот.
Најповолниот понудувач ќе основа Друштво за посебна намена со кого ќе биде склучен Договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство.
Пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член,
приватните партнери се должни изградените електроцентрали да ги пренесат во сопственост и владение на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во
државна сопственост, Скопје.
Условите, правата и обврските на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост,
Скопје, како јавен партнер ќе бидат утврдени во тендерската документација и Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Член 6
Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство се доделува по пат на отворена постапка,
со објавување на оглас, а согласно одредбите од Законот за јавните набавки.
Член 7
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе ја спроведе
Комисија за спроведување на постапката.
Комисијата ќе ја подготви тендерската документација во рок од 30 дена од денот на Решението за формирање на комисијата.
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на објавување на огласот.
Генералниот директор на Акционерското друштво
за производство на електрична енергија, Електрани на
Северна Македонија, во државна сопственост,
Скопје,во рок од 5 дена од влегувањето во сила на оваа
Одлука ќе донесе Решение за формирање на Комисија
за спроведување на постапката.
Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска
противвредност според средниот курс на НБРСМ на
денот на уплатата на средствата.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Северна Македонија.
УО бр.02-6360/130/1
26.12.2019 година
Скопје

Претседател,
м-р Васко Ковачевски,с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

