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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

1379.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Со оваа уредба со законска сила се уредува ограни-

чувањето на исплатата на додатоци и надоместоци на 
плата на вработените во органите на државната власт, 
единиците на локалната самоуправа, институциите кои 
вршат дејности од областа на образованието, култу-
рата, социјалната заштита и заштитата на детето, 
спортот и во институциите кои вршат работи од јавен 
интерес утврден со закон, а се организирани како 
агенции, фондови, регулаторни тела со јавни овластува-
ња утврдени со закон, јавни установи и јавните прет-
пријатија основани од Република Северна Македонија 
или од општините, од градот Скопје и од општините во 
градот Скопје и акционерските друштва во целосна соп-
ственост на државата, за време на траење на вонредна-
та состојба. 

Член 2
На вработените од член 1 од оваа уредба со закон-

ска сила не им се исплатуваат додатоци и надоместоци 
на плата согласно закон и колективен договор, за време 
на траење на вонредната состојба.

Член 3
Одредбите од оваа уредба со законска сила не се од-

несуваат на медицинскиот и помошно-технички персо-
нал во јавните здравствени установи, вработените во 
Министерството за внатрешни работи и Министерство-
то за одбрана и кабинетските службеници.

Член 4
Ова уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2865/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
Стр.

1409. Одлука за утврдување на јавни здравстве-
ни установи кои вршат превентивни и од-
редени работи од примарна, специјалис-
тичко - консултативна и болничка здрав-
ствена заштита за кои Фондот за здравстве-
но осигурување на Република Северна Ма-
кедонија обезбедува средства за нивно це-
лосно функционирање во 2020 година ........ 19
Огласен дел................................................ 1-12

1380.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕД-
БИТЕ ОД ЗАКОНОТ  ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИ-
ТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 
98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 
21/2018 и 245/2018  и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 180/2019), ќе се применува за 
време на траење на вонредната состојба, доколку со 
оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за по-
стапување на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување согласно Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување, за време на траење на вонредната состојба се 
применуваат одредбите од оваа уредба со законска 
сила.

Член 2
Роковите кои согласно Законот за задолжително ка-

питално финансирано пензиско осигурување, се опреде-
лени за преземање на одделни дејствија од страна на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, согласно член 39-д став (1), 
член 77 став (8) и (9), член 77-а став (3) и (4), член 77-д 
став (4), член 77-е став (7), член 77-ж став (4), член 77-ј 
став (10) и (11) од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, кои истекуваат за 
време на траење на вонредната состојба, престануваат 
да течат за време на траењето на вонредната состојба и 
продолжуваат по истекот на траењето на вонредната 
состојба, но само за онолку денови колку што преоста-
нале, и тоа од денот на истекот на траењето на  вонред-
ната состојба.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2880/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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1381.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седница, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА

Член 1
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15 ,147/15, 
154/15, 173/15, 217/15,27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 
220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 180/19, 275/19 и 31/20), ќе се приме-
нува за време на траење на вонредната состојба, докол-
ку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уре-
дено.

За определување и продолжување на роковите за ос-
тварување на правата на осигурениците од областа на 
пензиското и инвалидското осигурување, за време на 
траење на вонредната состојба се применуваат одредби-
те од оваа уредба со законска сила.

Член 2
Роковите кои согласно Законот за пензиското и ин-

валидското осигурување, се определени за преземање 
на одделни дејствија за остварување на права од пензис-
кото  и инвалидското осигурување, согласно член 12 
став 2, член 46 став 1, член 125 став 8, член 126 став 5 , 
член 130 став 3 и 7, член 131 став 4, член 132 став 1,2 и 
3, член 134 став 1, член 140 став 1,3 и 4, член 142, член 
147, член 185-а став 1 и 2 , член 206 став 1 ,  член 207 
став 2 и член 210 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување, кои истекуваат  за време на  траење 
на вонредната состојба, престануваат да течат за време 
на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по 
истекот на траењето на вонредната состојба, но само за 
онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот 
на истекот на траењето на  вонредната состојба.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2878/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1382.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 
2020 година, донесе

У Р Е Д Б А

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ ОД ЗАКОНОТ  ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИД-
НИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Закон за вработување на инвалидни лица („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.  44/00, 16/04, 
62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 
129/15, 27/16, 99/18)  ќе се применува за време на трае-
ње на вонредната состојба, доколку со оваа  уредба со 
законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за ос-
тварување на правата и обврските  согласно Законот за 
вработување на инвалидни лица, за време на траење на 
вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа 
уредба со законска сила.

Член 2
Роковите кои согласно Закон за вработување на ин-

валидни лица, се определени за преземање на одделни 
дејствија со цел за остварување на определени права и 
обврски,  а кои се однесуваат на рокови согласно член 
2-а став 2, 3 и 4, член 9 став 4, член 16 став 3 и 4, член 
16-б став 7 и 8 и член 18 став 4, 5 и 6 од Законот за вра-
ботување на инвалидните лица, кои истекуваат за вре-
ме на траење на вонредната состојба, престануваат да 
течат за време на траењето на вонредната состојба и 
продолжуваат по истекот на траењето на вонредната 
состојба, но само за онолку денови колку што преоста-
нале, и тоа од денот на истекот на траењето на  вонред-
ната состојба.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2879/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1383.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕД-
БИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ 
И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за исплата на пензии и пензиски надоместо-

ци од капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
11/2012, 147/2015 и 30/2016), ќе се применува за време 
на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уред-
ба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за по-
стапување на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Северна Македонија и овластеното 
службено лице од Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Северна Македонија во постапката 
за остварување на право старосна пензија од втор 



7 април 2020 Бр. 94 - Стр. 5

столб, за време на траење на вонредната состојба се 
применуваат одредбите од оваа уредба со законска 
сила.

Член 2
Роковите кои согласно Законот за исплата на пен-

зии и пензиски надоместоци од капитално финансира-
но пензиско осигурување, се определени за преземање 
на одделни дејствија на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Северна Македонија и овлас-
теното службено лице од Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Северна Македонија во поста-
пката за остварување на правото на старосна пензија од 
вториот столб, согласно член 28 став (3) и член 34 став 
(4) од Законот за исплата на пензии и пензиски надо-
местоци од капитално финансирано пензиско осигуру-
вање, кои истекуваат  за време на  траење на вонредна-
та состојба, престануваат да течат за време на траењето 
на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на 
траењето на вонредната состојба, но само за онолку де-
нови колку што преостанале и тоа од денот на истекот 
на траењето на  вонредната состојба.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2882/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1384.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОД-
НИ ПРОИЗВОДИ (*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА

Член 1
Законот за тутун, производи од тутун и сродни про-

изводи(*) („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.98/19 и 27/20), ќе се применува за време 
на траење на вонредната состојба доколку со оваа уред-
ба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување на роковите за склучување на дого-
вори за производство и откуп на тутун од тековната го-
дина и за доставување на список на сите склучени дого-
вори во електронска форма и по еден примерок од се-
кој склучен договор, за време на траење на вонредната 
состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба.

Член 2
Роковите определени во Законот за тутун, произво-

ди од тутун и сродни производи (*) за склучување на 
договори за производство и откуп на тутун од тековна-
та година и за доставување на список на сите склучени 
договори во електронска форма и по еден примерок од 
секој склучен договор, кои истекуваат во време на трае-
њето на вонредната состојба, се продолжуваат до 30 ап-
рил 2020 година.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2911/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1385.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 
2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.72/20 и 76/20), во членот 
2 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Заради спречување на појавата, рано откривање, 
спречување на ширењето и сузбивање на Коронавиру-
сот COVID-19 и поефикасно утврдување дали одреде-
но лице било, или се сомнева дека било во непосреден 
контакт со лице заболено или инфицирано со Коронави-
рус COVID-19, како и навремено информирање на одре-
дено лице дека било во непосреден контакт со лице за-
болено или инфицирано со Коронавирус COVID-19 и 
негов навремен медицински третман,  Министерството 
за здравство како мерка може да примени и најнови тех-
нолошки достигнувања (интернет платформи, паметни 
апликации, електронски услуги и слично), при што во 
однос на обработката на личните податоци се примену-
ваат прописите од областа на заштита на личните пода-
тоци, како и соодветни технички и организациски мер-
ки за да се обезбеди ниво на безбедност на личните по-
датоци соодветно на ризикот.“

Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2917/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1386.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
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СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за јавните набавки („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/19) ќе се применува за вре-
ме на траење на вонредната состојба, доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За полагањето на испит за лице за јавни набавки, ка-
ко и за важноста на потврдите за положен испит за ли-
це за јавни набавки за време на траење на вонредната 
состојба ќе се применуваат одредбите на оваа уредба 
со законска сила.

Член 2
Полагањето на испитот за лице за јавни набавки кое 

треба да се спроведе согласно Законот за јавните набав-
ки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/19) се одложува за време на траење на вонредната 
состојба.

Важноста на потврдите за положен испит за лице за 
јавни набавки чиј рок на важење е истечен во периодот 
од 1 јануари 2020 година до 1 април 2020 година, про-
должуваат да важат за време на траење на вонредната 
состојба, како и шест месеци по престанокот на траење-
то на вонредната состојба.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2913/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1387.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седница, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА 
ПОДДРШКА ЗА СПОРТИСТИ, СТРУЧНИ ЛИЦА ОД 
ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКА АДМИНИС-
ТРАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за финансиска под-

дршка за спортисти, стручни лица од областа на 
спортот и спортска администрација за време на вонред-
на состојба „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 90/20), во член 4 став 4 во воведната рече-

ница зборовите „Управа за јавни приходи“ се заменува-
ат со зборовите „Агенција за вработување на Републи-
ка Северна Македонија“.

Во алинејата 1 зборовите „Управата за јавни при-
ходи“ се заменуваат со зборовите „Агенцијата за врабо-
тување на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 2 зборовите „до 30 април“ се заменува-
ат со зборовите „до 31 мај“ и зборовите „Управата за 
јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Агенција-
та за вработување на Република Северна Македонија“.

Во ставот 5 зборовите „Управата за јавни приходи“ 
се заменуваат со зборовите „Агенцијата за вработува-
ње на Република Северна Македонија“, а зборовите 
„член 5 став 4 алинеја 1 и 2 од овој член“ се заменуваат 
со зборовите „став 4 алинеја 1 и 2 на овој член“.

Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2914/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1388.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 април 
2020 година, донесе

У Р Е Д Б А
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПАУ-
ШАЛИ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРИ-
ТЕ НА ДИРЕКТОРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ, 
РАБОТНИ ГРУПИ И СОВЕТОДАВНИ И ЕК-
СПЕРТСКИ ТЕЛА ФОРМИРАНИ ОД ДРЖАВНА-
ТА И ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ И ПРЕТСЕДАТЕЛИ-
ТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА ЕДИНИ-
ЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Член 1
Одредбите од оваа уредба со законска сила се одне-

суваат на ограничување на правото на исплата на па-
ричните паушали и паричните надоместоци  во органи-
те на државната власт, единиците на локалната самоуп-
рава, установите и институции кои вршат дејности од 
областа на културата, образованието, детската, социјал-
ната, здравствената заштита, како и други дејности од 
јавен интерес утврден со закон основани од Република 
Северна Македонија или единиците на локална самоуп-
рава, независните регулаторни тела со јавни овластува-
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ња утврдени со закон, како и јавните претпријатија, тр-
говските друштва, заводите, агенции, фондовите и дру-
ги правни лица чиј основач е Република Северна Маке-
донија или единиците на локалната самоуправа, на 
претседателите и членовите на одборите на директори, 
управни и надзорни одбори, комисии, работни групи и 
советодавни и експертски тела и совети на единиците 
на локалната самоуправа, кои се истовремено вработе-
ни или приматели на пензија, за време на траење на 
вонредната состојба.

Член 2
На лицата од член 1 на оваа уредба со законска си-

ла заклучно со месец декември 2020 година не им се ис-
платуваат парични надоместоци, како и надоместоци за 
патни и други материјални трошоци.

Оваа уредба со законска сила не се однесува на ли-
ца кои на денот на влегување во сила на оваа уредба со 
законска сила се евидентирани како невработени лица 
во Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија или не се приматели на пензија согласно 
евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Северна Македонија на кои може да 
им се исплаќаат паричните паушали и паричните надо-
местоци и други материјални трошоци во вкупен износ 
не поголем од минималната плата утврдена за месец де-
кември 2019 година во Република Северна Македонија, 
во износ од 14.500 денари.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

Бр. 44-2867/1 Заменик на претседателот
6 април 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

__________
__________

1389.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и  располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

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

ВАЛАНДОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на Општина Валан-
дово, а за потребите на Јавната општинска установа 
Дом на култура „25-ти Мај“ - Валандово. 

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Валандово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.

Член 4
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Северна Македонија“.

Бр. 44-1212/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1390.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ 

КИЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево 
за 2020 година бр.02-428/1-4 од 26.2.2020 година, доне-
сена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата одржана на 26.2.2020 година.

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

Бр. 44-1998/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1391.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 84/08, 35/11, 
84/12, 43/14 , 83/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 
2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ 

АД - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа oдлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат на Железници на 
Република Северна Македонија Транспорт АД – 
Скопје, без надомест 200.000 литри Еуродизел БС гори-
во и 10.000 литри екстра лесно гориво (нафта за дома-
ќинство).

Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се от-
стапуваат на Железници на Република Северна Македо-
нија Транспорт АД - Скопје за извршување на работите 
од нивната дејност –  превоз на патници и стока со же-
лезницата. 

Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на нафтените 
деривати, паѓаат на товар на Железници на Република 
Северна Македонија Транспорт АД - Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа oд-
лука.

Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-1990/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1392.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ИЗВИДНИЧКИ

ПОРЕЧАНСКИ ОДРЕД ,,ЈАДРАН’’ СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1, од оваа одлука се даваат на трајно користење  без надомест на Извиднички По-

речански одред ,,ЈАДРАН’’ Скопје.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Извиднички По-

речански одред ,,ЈАДРАН’’ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“.

Бр. 44-2216/1                                            Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,
           Скопје                                            Оливер Спасовски, с.р.
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1393.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ ,,ЈАСЕН“ 

- СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

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

1. Возило
- марка: ФОРД
- тип:  МОНДЕО 2.0 TDCI
- регистарска ознака: SK 601 PC
- број на шасија: WF05XXGBB54E35543
- број на мотор: 4E35543
- година на производство: 2005 година
- работна зафатнина на моторот: 1998 cm³
- сила на моторот: 96 kw
- боја на каросерија: – KРЕМ 4F.
2. Возило 
- марка: ФОРД 
- тип: ЕКСПЛОРЕР 
- регистарска ознака: SK 323 TH
- број на шасија: 1FMDU34E7XUC30159
- број на мотор: 30159
- година на производство: 2000 година 
- работна зафатнина на моторот: 4011 cm³
- сила на моторот: 152 kw
- боја на каросерија: ЖОЛТА/51.
3. Возило
- марка: ФОРД
- тип: ЕКСПЛОРЕР
- регистарска ознака: SK 133 TK
- број на шасија: 1FMDU34EXXUC66489
- број на мотор: 66489
- година на производство: 2000 година 
- работна зафатнина на моторот: 4011 cm³
- сила на моторот: 152 kw
- боја на каросерија: МЕТ ТЕМ ЗЕЛЕНА/36.
4. Возило
- марка: ФОРД
- тип: РЕНЏЕР ХЛТ 
- регистарска ознака: SK 6760 AG
- број на шасија: 1FTYR10C6WPA40754
- број на мотор: 40754
- година на производство: 1997 година 
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: МЕТ СИНА/98.
5. Возило
- марка: ФОРД
- тип: РЕНЏЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 148 TK
- број на шасија: 1FTYR10A6WPA40616
- број на мотор: 40616
- година на производство: 1996 година 
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: БЕЛА/01.

6. Возило
- марка: ФОРД
- тип: РЕНЏЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 142 TK
- број на шасија: 1FTYR10C4WPA40753
- број на мотор: 40753
- година на производство: 1997 година 
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: МЕТ СИНА/98.
7. Возило
- марка: ФОРД
- тип:  РЕНЏЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 147 TK
- број на шасија: 1FTYR10C4WPA14735
- број на мотор: 14735
- година на производство: 1998 година 
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: МЕТ СИНА/98.
8. Возило
- марка: ФОРД
- тип: РЕНЏЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 309 TL
- број на шасија: 1FTYR10C6WPA14736
- број на мотор: 14736
- година на производство: 1997 година 
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: ТЕМ СИНА/99.
9. Возило
- марка: ШЕВРОЛЕТ
- тип: СПАРК
- регистарска ознака: SK 2944 AJ
- број на шасија: KL1KF484J7C199869
- број на мотор: 546552KA2
- година на производство: 2006 година
- работна зафатнина на моторот: 796 cm³
- сила на моторот: 38 kw
- боја на каросерија: БЕЛА/01.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на повеќенаменско 
подрачје  „Јасен“ - Скопје.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со директорот на Јавното претприја-
тие за управување и заштита на повеќенаменско под-
рачје „Јасен“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-2217/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1394.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-
тички план за Град Скопје за површина во плански оп-
фат на Генералниот урбанистички план за Град Скопје 
донесен со Одлука на Советот на Град Скопје               
бр. 07-5068/1 од 23.12.2012 година.

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

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

Бр. 44-2247/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1395.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-
мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-
тички план за Куманово за површина во плански опфат 
на Генералниот урбанистички план за Куманово доне-
сен со Одлука на Советот на Oпштина Куманово бр. 
07-575/3 од 23.6.2004 година.

Член 2

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

Бр. 44-2247/2   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1396.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанис-
тичко-планска документација за објект со основна кла-
са на намена В2-социјална заштита на КП бр. 54, запи-
шана во имотен лист бр. 161 за КО Шишево-вон град, 
Општина Сарај.

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

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

Бр. 44-2247/3   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1397.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистич-
ки план за Блок 8 од Градска четврт ССИ 03 од Гене-
ралниот урбанистички план на Град Скопје донесен со 
Одлука на Советот на Град Скопје бр. 07-5068/1 од 
23.12.2012 година.

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

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

Бр. 44-2247/4   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1398.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил  2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план 
за село Мојанци, Општина Арачиново.

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

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

Бр. 44-2247/5   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1399.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанис-
тичко-планска документација за изградба на фотоволта-
ични централи, со намена Е2- комунална супраструк-
тура, КО Богданци вон-град, Општина Богданци.

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

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

Бр. 44-2247/6   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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1400.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У  КА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Архитектонско-ур-
банистички проект за Казнено-поправна установа Идри-
зово.

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

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

Бр. 44-2247/7   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1401.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Архитектонско-ур-
банистички проект за формирање на градежни парцели 
во Блок 1, за наменска зона 1.1 со основна намена В2- 
здравство и социјална заштита – Универзитетски кли-
нички центар, дефинирана во Урбанистички план вон 
населено место Веле Поле, општина Ѓорче Петров доне-
сен со Одлука на Советот на општина Ѓорче Петров бр. 
08-1992/5 од 07.06.2019 година.

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

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

Бр. 44-2247/8   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1402.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за изменување и до-
полнување на Детален урбанистички план за Градска 
четврт ЈИ02, Општина Аеродром, донесен со Одлука 
на Советот на Општина Аеродром бр.08-2708/1 од 
11.04.2017 година за основна класа на намена В4-Поли-
циска станица- Аеродром.

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

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

Бр. 44-2247/9   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1403.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанис-
тичко-планска документација за изградба на меѓурегио-
нална депонија за комунален отпад – централна 
постројка за управување со отпад лоцирана во општина 
Свети Николе.

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

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

Бр. 44-2247/10   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1404.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко план-
ска-документација за автокамп во општина Петровец.

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

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

Бр. 44-2247/11   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1405.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19)  Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка 
на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанис-
тичко-планска документација за Казнено-поправна ус-
танова Прилеп.

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

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

Бр. 44-2247/12   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1406.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 7 април 2020 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука  му престанува трајното 
користење на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓа-
ат на КП.бр.11594 запишани во Имотен лист бр.15482 
за КО Кочани на ул.„Едвард Кардељ“ бр.1 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда, намена на 
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 
368 м2,   

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на 
посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 
346 м2,   

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО, број на посебен дел од зграда, намена 
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 
83 м2,   

- зграда 2, намена на зграда и друг објект, намена на 
зграда преземена при конверзија на податоците од ста-
риот ел.систем Републички органи, влез 1, кат ПР, број 
на посебен дел од зграда 000, намена на посебен дел од 
зграда, со внатрешна површина од 46 м2 и  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект, намена на 
зграда преземена при конверзија на податоците од ста-
риот ел.систем Општествена станбена, влез 1, кат ПР, 
број на посебен дел од зграда 001, намена на посебен 
дел од зграда, со внатрешна површина од 12 м2.  

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

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

Бр. 44-2301/1   Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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1407.
Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Царинската управа (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 
129/15, 23/16, 120/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2020 година,  донесе

   
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЌАФАСАН

Член 1
Со оваа одлука се даваат во закуп објекти од траен карактер, во сопственост на Република Северна Македо-

нија, кои ги користи Царинската управа, лоцирани на граничен премин Ќафасан и тоа:
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Член 2

(1) Давањето во закуп на објектите на граничните 

премини, ќе се изврши поединечно по пат на електрон-

ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јав-

но надавање со кој управува и оперира Министерство 

за финансии - Управа за имотно-правни работи на Ре-

публика Северна Македонија. 

(2)  Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk) 

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”.

Бр. 44-2334/1   Претседател на Владата

7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

__________

1408.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 ап-

рил  2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 

во функција за запишување на недвижности сопстве-

ност на Република Северна Македонија, и тоа премер 

на објекти кои се наоѓаат во с. Небрегово - Прилеп, на 

КП бр. 940, КО Небрегово. 

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.

Бр. 44-2356/1   Претседател на Владата

7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

__________

1409.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 

37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 

156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 

97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 

129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 

120/16, 142/16 и 171/17 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана  на 7 

април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УС-

ТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕ-

ДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИС-

ТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕД-

СТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

ВО 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени ус-

танови кои вршат превентивни и одредени работи од 

примарната, специјалистичко - консултативна и бол-

ничка здравствена заштита за кои Фондот за здравстве-

но осигурување на Република Северна Македонија 

обезбедува средства за нивно целосно функционирање 

во 2020 година, и тоа:
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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. 44-2713/1 Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                    contact@slvesnik.com.mk
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 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. 
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