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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

4055. 

Врз основа на член 68 став 3 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 

37/15, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

декември 2019 година, донесе   

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИС-

ТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОС-

ТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ 

НА СТОКА 

 

Член 1 

Во Уредбата за начинот на распределба, дистрибу-

ција и ревизија на искористеноста на дозволите за ме-

ѓународен превоз на стока („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.163/18), во член 21 ставот (9) се 

менува и гласи: 

„Во случај кога остануваат нераспределени годиш-

ни ЕКМТ дозволи при спроведување на годишна рас-

пределба поради немање возила од соодветен еуро 

стандард и/или немање просечен односно вкупен број 

на бодови, истите дозволи дополнително ќе се прерас-

пределат на превозниците кои поднеле барање за го-

дишни ЕКМТ дозволи во период од 13-ти до 15-ти ок-

томври, согласно Ранг листата на превозници врз осно-

ва на просечни бодови по возило и вкупни бодови по 

превозник, до покриеност од 80% од возниот парк со 

кој превозникот аплицирал. Граничната вредност за 

учество во дополнителната прераспределба зависи од 

вкупниот број на нераспределени годишни ЕКМТ доз-

воли и се утврдува на следниот начин: 

- до 50 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, 

граничната вредност определена согласно став (3) од 

овој член, намалена за 1 бод; 

- од 51 до 100 нераспределени годишни ЕКМТ доз-

воли, граничната вредност определена согласно став 

(3) од овој член, намалена за 2 бода; 

- од 101 до 150 нераспределени годишни ЕКМТ 

дозволи, граничната вредност определена согласно 

став (3) од овој член, намалена за 3 бода; 

- од 151 до 200 нераспределени годишни ЕКМТ 

дозволи, граничната вредност определена согласно 

став (3) од овој член, намалена за 4 бода; 

- над 201 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, 

граничната вредност определена согласно став (3) од 

овој член, намалена за 5 бода.“ 

Ставот (10) се менува и гласи: 

„Нераспределените годишни ЕКМТ дозволи сог-

ласно став (9) од овој член, се распределуваат така што 

прво се распределуваат на превозници кои имаат нај-

многу правилно искористени поединечни транспортни 

дозволи од соодветен вид, а потоа за покривање на но-

во набавени возила чија прва регистрација на терито-

ријата на Република Северна Македонија не е постара 

од една година, а се пријавени во Министерството за 

транспорт и врски во периодот после 12 октомври во 

тековната година.“ 

 

Член 2 

Во членот 27 во ставот (1) зборот „август“ се заме-

нува со зборот „март“. 

 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10204/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4056. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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 17 

став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 16 декември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРНИЧЕ 2“  

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 

минералната суровина се доделува во функција на 

вршење на детални геолошки истражувања на мине-

ралната суровина на локалитетот за кој се предлага до-

делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минералната суровина 

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 

работи за истражување на минералната суровина,  пот-

ребно е да се додели под концесија минералната суро-

вина определена со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 

детални геолошки истражувања се создавање на усло-

ви за рамномерно истражување на минералната суро-

вина и создавање услови за нејзина експлоатација. 
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Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минералната суровина – кварц 

на локалитетот „Орниче 2“ Општина Долнени. 

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 

се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи 

условите содржани во тендерската документација и 

Јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минералната суровина ќе 

биде спроведена по пат на Јавен повик со електронска 

аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 

Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесијата за детални геолошки истражувања, Вла-

дата на Република Северна Македонија на предлог на 

министерот за економија формира Комисија за спрове-

дување на постапката во рок од 120 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, Јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Северна Македонија на одобру-

вање.  

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за детални геолошки истра-

жувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 

на овој член во рок од десет дена ќе го објави Јавниот 

повик согласно Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8322/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4057. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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 17 

став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 16 декември  2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРНИЧЕ“  

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 

минералната суровина се доделува во функција на 

вршење на детални геолошки истражувања на мине-

ралната суровина на локалитетот за кој се предлага до-

делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минералната суровина 

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 

работи за истражување на минералната суровина,  пот-

ребно е да се додели под концесија минералната суро-

вина определена со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 

детални геолошки истражувања се создавање на усло-

ви за рамномерно истражување на минералната суро-

вина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минералната суровина – кварц 

на локалитетот „Орниче“ Општина Долнени. 

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 

се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи 

условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минералната суровина ќе 

биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 

аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 

Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесијата за детални геолошки истражувања, Вла-

дата на Република Северна Македонија на предлог на 

министерот за економија формира Комисија за спрове-

дување на постапката во рок од 120 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Северна Македонија на одобру-

вање.  

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за детални геолошки истра-

жувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 

на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот 

повик согласно Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 
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Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8325/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4058. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежното земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 

и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата одржана на 16 декември 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НA ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА  

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Општина Кисела Вода, се дава 

право на трајно користење на градежното земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија, на ГП 

бр.1.26, кое претставува дел од КП бр.2735/1, со пов-

ршина од 823м2, градежно неизградено земјиште, на 

КП бр.2730, со површина од 19м2, земјиште под зграда 

1, на КП бр.2730, со површина од 19м2, земјиште под 

зграда 2, дел од КП бр.2729, со површина од 16м2, зем-

јиште под зграда 1, дел од КП бр.2729, со површина од 

12м2, земјиште под зграда 2, дел од КП бр.2729, со 

површина од 13м2, земјиште под зграда 3 и дел од КП 

бр.2729, со површина од 13м2, земјиште под зграда 4, 

сите запишани во Имотен лист бр.30010 за КО Кисела 

Вода 1, односно со вкупна површина од 915м2, соглас-

но Извод од Детален урбанистички план за населба 11 

Октомври МЗ 65, (тврда градба), БЛОК 2, број 13-

5497/2 од 22.6.2018 година, донесен со Одлука од стра-

на на Советот на Општина Кисела Вода бр.07-8628/1 

од 29.11.2012 година, за изградба на објект со намена 

В2 - здравство и социјална заштита. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8561/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4059. 

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 

178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република 

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

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

декември 2019 година, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ 

СТУДЕНТСКИ  ДОМ  „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА 

         

Член 1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Ко-

чо Рацин“ - Битола му се доделуваат вкупно 934.790,00 

денари, од Буџетот на Република Северна Македонија 

за 2019 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 

60, расходна ставка 464 - разни трансфери. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во 

однос на режии за греење, електрична енергија, потро-

шена вода и други трошоци, а кои не можеле да се 

предвидат и планираат во буџетот на Државниот сту-

дентски дом „Кочо Рацин“ - Битола. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8628/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4060. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на 16 декем-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНАТА  
ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“ 

 

1. Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за 

започнување на  постапката за доделување на концеси-

ја на рибите за вршење на стопански риболов на рибо-

ловната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ („Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

107/19). 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-8739/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4061. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 16 декем-

ври 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИ-

БОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“ 

 

1. Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за 

започнување на  постапка за доделување на концесија 

на рибите за вршење на стопански риболов на риболов-

ната зона „Акумулација Шпилје“ („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.107/19). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

Бр. 45-8739/2   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4062. 

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија’’ бр.161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на  16 декември  2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО СРЕД-

НОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  

- ВАЛАНДОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост  со непосредна спогодба со Средното оп-

штинско училиште „Гоце Делчев“ - Валандово за зем-

јоделско земјиште во вкупна површина од 10ха 58ари 

22м2 кое се наоѓа на К.П бр.2823, место викано Мера, 

катастарска култура нива, катастарска класа 1, со пов-

ршина од 3ха 65ари 59м2 запишана во Имотен лист 

бр.1342 за КО Валандово вон град, К.П бр.1157, место 

викано Думов дол, катастарска култура нива, катастар-

ска класа 3, со површина од 6ха 38ари 31м2 запишана 

во Имотен лист бр.359 за КО Марвинци и  К.П 

бр.3794/1, место викано Бакновка,  катастарска култура 

лозја, катастарска класа 1, со површина од 54ари 32м2 

запишана во Имотен лист бр.867 за КО Валандово г.р . 
 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

нот на објавувањето во Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                                       

Бр. 45-9129/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

___________ 

4063. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 5 од 

Законот за правното наследство на Република Македо-

нија на членството во Меѓународната банка за обнова и 

развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓу-

народното здружение за развој и Мултилатералната 

агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуи-

рање на членството на Република Македонија во Ев-

ропската банка за обнова и развој („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.23/93), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТО И СЕЛЕКТИВНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 

ОБНОВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКА БАНКА СО ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКЦИИ ОД 

СТРАНА НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

1. Со оваа одлука Република Северна Македонија 

запишува 53 дополнителни акции во износ од 

1.278.731,00 УСД кои претставуваат 20% од вкупниот 

износ на акциите кои треба да се уплатат согласно ус-

ловите во Резолуцијата бр.663 „2018 Општо зголемува-

ње на капиталот“ и 47 дополнителни акции во износ од 



 Стр. 8 - Бр. 263                                                                             20 декември 2019 
 

340.190,70 УСД кои претставуваат 6% од вкупниот из-

нос на акциите кои треба да се уплатат согласно усло-

вите во Резолуцијата бр.664 „2018 Селективно зголему-

вање на капиталот“. 

2. Се овластува д-р Нина Ангеловска, министер за 

финансии и гувернер на Република Северна Македони-

ја во групацијата Светска банка - Меѓународната банка 

за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, 

Меѓународната финансиска корпорација и Мултилате-

ралната агенција за гарантирање на инвестициите, да 

го потпише инструментот за запишување на акциите 

кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска 

банка, пред уплатата на износите на дополнителните 

акции од точка 1 на оваа одлука. 

3. Министерот за правда ќе издаде правно мислење, 

со кое ќе ја потврди авторизацијата за запишување на 

дополнителен капитал во Меѓународната банка за об-

нова и развој-Светска банка. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9130/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4064. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 де-

кември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА  НЕДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ОПШТИНА  

РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от универзитет „Гоце Делчев“ – Штип му престанува 

користењето на недвижни ствари кои се наоѓаат на 

ул.„22-ри Октомври“ Радовиш, на КП 3858, КО Радо-

виш, запишани во Имотен лист бр.2544 сопственост на 

Република Северна Македонија и тоа: 

- зграда 1, влез 01, кат ПО, со внатрешна површина 

од 215 м2, 

- зграда 1, влез 01, кат 01, со внатрешна површина 

од 432 м2, 

- зграда 1, влез 01, кат ПР, со внатрешна површина 

од 432 м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Општина Ра-

довиш. 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот уни-

верзитет „Гоце Делчев“ – Штип и Општина Радовиш 

во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9164/1 Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4065. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декем-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУК-

ТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КА-

БЕЛСКИ ПРИКЛУЧЕН ВОД, ТС 10(20)0,4KV 

„ДЕЛТА МЕТАЛ“ И НИСКО НАПОНСКА КАБЕЛ-

СКА МРЕЖА НА ИЗЛЕЗОТ ОД РОСОМАН КОН 

ГРАДСКО КО РОСОМАН, ОПШТИНА РОСОМАН  

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за линиска инфрас-

труктурна градба за изградба на 10(20)kv кабелски 

приклучен вод, ТС 10(20)0,4kv „Делта метал“ и ниско 

напонска кабелска мрежа на излезот од Росоман кон 

Градско КО Росоман, Општина Росоман. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4м2 , ги 

има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9274/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4066. 

Врз основа на член 120 став (1) и став (9) од Зако-

нот за безбедност на храната („Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 

187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА НАЦИО-

НАЛЕН СОВЕТ ЗА  БЕЗБЕДНОСТ НА  ХРАНА И  

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање и начинот на работење 

на Национален совет за безбедност на храна и храна за 

животни („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.190/15 и 58/18), во членот 2 во точката 9, зборовите: 

„доц. д-р Наташа Матева" се заменуваат со зборовите: 

„проф. д-р Родне Настова". 

Во точката 14 зборовите: „д-р Ѓорѓи Трајковски" се 

заменуваат со зборовите: „д-р Весна Николовска Ди-

митровска. 

 

Член 2 

Во член 10 став 2 зборовите: „за апликација" се за-

менуваат со зборовите: „со барање". 

По зборот „интерес" се додаваат зборовите: „за 

учество во Националната платформа на експерти". 

Во ставот 3 по зборот „организираат" се додаваат 

зборовите: „од експерти од Националната платформа". 

Во точката 5 зборовите: „хранливи состојки додаде-

ни на храната" се заменуваат со зборот „ароми". 

Во точката 8 зборот „супстанци" се заменува со 

зборот „состојки". 

Во точката 9 зборовите: „ензими, подобрувачи на 

вкус и технолошки помагала" се заменуваат со зборо-

вите: „додатоци во производство и ензими". 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9400/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4067. 

Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 

72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

декември 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРО-

ЦИ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА НА КОЛИЧИНИТЕ  

НА ЕРУКА КИСЕЛИНА ВО ХРАНАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за методите за земање на примероци за вршење на ана-

лиза за целите на официјална контрола на количините 

на ерука киселина во храната, бр.02-3710/1 од 

22.11.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-9434/1 Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4068. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата одржана на 16 декември 2019 година, донесе                
             

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

- стан кој се наоѓа на ул. „Бихачка“ бр.1 Скопје, 

број на зграда 1, влез 1, кат 01, број 3,  во површина од 

50м2 и лоѓии, балкони и тераси во површина од 8м2, 

КП 107, КО Кисела Вода 1, запишан во Имотен лист 

бр.33931,  сопственост на Република Северна Македо-

нија - Агенција за управување со одземен имот. 
 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерството за правда –  

Бирото за судски вештачења во износ од 2.311.293,00 

денари. 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 45 – 9475/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4069. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 16 декември 2019 година, донесе                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

- стан кој се наоѓа на ул. Желево 5/1-3 Скопје, број 

на зграда 1, намена 510, влез 001, кат ПР, број 003, 

внатрешна површина од 50м2 и помошни  простории 

со површина од 8м2 , КП 796, КО Карпош, запишан во 

Имотен лист бр.12399, сопственост на Република Се-

верна Македонија - Агенција за управување со одземен 

имот. 
 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат,со почетна продажна цена  утврдена 

согласно проценката на Министерството за правда –  

Бирото за судски вештачења во износ од 2.041.406,00 

денари. 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45 – 9475/2   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4070. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен 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 седни-

цата одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

- стан кој се наоѓа на ул.„В. Манчуковски“ бр.6 

Скопје, број на зграда 1, влез 1, кат 02, број 5, внатреш-

на површина 66м2 и помошна просторија балкон со 

површина од 9м2, КП 617, КО Кисела Вода 2,  запишан 

во Имотен лист бр.48368, сопственост на Република 

Северна Македонија - Агенција за управување со одзе-

мен имот. 

 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерството за правда – 

Бирото за судски вештачења во износ од 2.779.050,00 

денари . 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9475/3   Претседател на Владата 

16 декември  2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4071. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, 

кој се наоѓа на улица „Самоилова“ бр.4 Скопје, КП 

9493 дел 3, КО Центар 1, запишан во Имотен лист 

бр.43569, сопственост на Република Северна Македо-

нија - Агенција за управување со одземен имот и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 

ПО, број ДП4, намена на посебен/заеднички дел ДП, со 

внатрешна површина 31м2;   

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 

ПР, број ДП4, намена на посебен/заеднички дел ДП, со 

внатрешна површина 31м2;  

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 

ПО, број ДП5, намена на посебен/заеднички дел ДП, со 

внатрешна површина 30м2;  
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- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 
ПР, број ДП 5, намена на посебен/заеднички дел ДП, со 
внатрешна површина 29м2;  

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 
01, број ДП7, намена на посебен/заеднички дел ДП, со 
внатрешна површина 105м2. 

 

Член 2 
Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 
електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 
согласно проценката на Министерството за правда –  
Бирото за судски вештачења во износ  од 11.785.245,00 
денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-9475/4   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4072. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 
- стан на ул. „Леринска“ Скопје, број на зграда 1, 

намена на зграда А2, влез 01, кат 02, број 06, намена на 
зграда СТ, со внатрешна површина 111м2 и помошна 
просторија со површина од 7м2, КП 6899 дел 2, КО 

Карпош, запишан во Имотен лист бр.55181, сопстве-
ност на Република Северна Македонија - Агенција за 
управување со одземен имот-Скопје. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 
согласно проценката на Министерството за правда –  
Бирото за судски вештачења  во износ од 6.057.873,00 
денари. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-9475/5   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

4073. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна  

Македонија, на седницата одржана на 16 декември 

2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 

УЧЕНИЧКИ ДОМ  „МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движни 

ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - 

Битола („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.194/2019). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 45-9551/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4074. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна  

Македонија, на седницата одржана на 16 декември 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движни 

ствари на Општина Гостивар („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 194/2019). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 45-9556/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а 

за потребите на Локална библиотека ,,Гоце Делчев“ Велес.   
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уре-

дуваат 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. 45-9797/1                                           Заменик на претседателот 
          3 декември 2019 година                                           на Владата на Република 
                        Скопје                                            Северна Македонија, 

                                              д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
 

 
 

4075. 
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), Владата на Република Север-
на Македонија,  на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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 користење-
то на движните ствари, и тоа: 
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4076. 
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), Владата на Република Северна 
Македонија,  на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА 
УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА ,,КОЧО РАЦИН“ -  ТЕТОВО 

 
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 Национална устано-

ва Библиотека ,,Кочо Рацин“ -  Тетово.   
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Библиотека ,,Ко-

чо Рацин“ - Тетово, 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. 45-9798/1                                    Заменик на претседателот 
        3 декември 2019 година                                   на Владата на Република 
                      Скопје                                     Северна Македонија, 

                                     д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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4077. 
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), Владата на Република Северна 
Македонија,  на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето 
на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струга, a за 

потребите на Средно општинско училиште „Нико Нестор“- Струга. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уреду-

ваат 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. 45-9811/1                                         Заменик на претседателот 
        3 декември 2019 година                                          на Владата на Република 
                        Скопје                                           Северна Македонија, 

                                            д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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4078. 

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), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија,  на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството 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 Кава-

дарци, а за потребите на Јавна општинска установа Библиотека ,,Феткин” Кавадарци.   

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кавадарци, 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. 45-9822/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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4079. 

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), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето 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 Општина Ки-

чево, а за потребите на Дом на култура „Кочо Рацин“ Кичево.   
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, 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. 45-9829/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

4080. 

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), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето 

на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина При-

леп, а за потребите на Јавна општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп.   

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, 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. 45-9830/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

4081. 

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), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември  2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И  

РЕХАБИЛИТАЦИЈА  НА  КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Специјализирана болница за превенција, 

лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни забо-

лувања – Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Специјализи-

рана болница за превенција, лекување и рехабилитаци-

ја на кардиоваскуларни заболувања – 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 Се-

верна Македонија“. 

 

Бр. 45-9903/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4082. 

Врз основа на член 166 став 1 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 

59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 

113/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 18 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-

ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 

ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВА-

ЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување на Одлуката за определување на висината 

на надоместоците во Јавното претпријатие за управува-

ње и заштитана повеќенаменското подрачје „Јасен“ - 

Скопје бр.02–925/3 од 10.12.2019 година, донесена од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на 10.12.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9944/1   Претседател на Владата 

18 декември  2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4083. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА 

И УСЛУГИ МАР МЕДИКА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ  

КУМАНОВО 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги МАР МЕДИКА ДОО увоз-извоз Кумано-

во со број 19-1104/3 од 10.12.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9963/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4084. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 16 декември 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА 

КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ 

ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЛИДНИ ПАТНИ 

ИСПРАВИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ КОИ ПОСЕДУВА-

АТ ВАЖЕЧКА  БРИТАНСКА,  АМЕРИКАНСКА И  

КАНАДСКА ВИЗА 

 

Член 1 

Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 

декември 2020 година, се укинуваат визите за крат-

корочен престој (виза Ц) во Република Северна Ма-

кедонија, за странски државјани носители на валид-

ни патни исправи на трети земји кои поседуваат ва-

жечка британска, американска и канадска виза, при 

што должината на нивниот престој во Република 

Северна Македонија може да биде најмногу до 15 

дена, а важноста на важечката британска, амери-

канска и канадска виза треба да биде 5 дена подол-

го од планираниот престој во Република Северна 

Македонија. 

 

Член 2 

Се задолжуваат Министерството за надворешни ра-

боти и Министерството за внатрешни работи  да ја 

спроведат оваа oдлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10001/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4085. 

Врз основа на член 6 став (4)  од Законот за рам-

номерен регионален развој  („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 

и 64/18),  Владата на Република Северна  Македо-

нија, на седницата одржана на 16 декември 2019 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕ-

ЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ  ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2020  

ДО 2024 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определуваат подрачјата со 

специфични развојни потреби во Република Се-

верна Македонија за периодот од 2020 до 2024 го-

дина. 

 

Член 2 

Подрачјата со специфични развојни потреби во Ре-

публика Северна  Македонија се: 

-погранични, рурални, ридско-планински и други 

подрачја што заостануваат во развојот; 

-подрачјата со природни богатства и културно нас-

ледство кои се заштитени со закон;  и 

-други подрачја со специфични развојни потреби 

утврдени со закон. 

 

Член 3 

Населените места кои се наоѓаат во пограничните, 

рурални, ридско-планински и други подрачја што заос-

тануваат во развојот се определени во Листа бр.1 која е 

составен дел на оваа одлука. 

 

Член 4 

Населените места кои се наоѓаат во подрачјата 

со природни богатства и културно наследство кои 

се заштитени со закон, како и подрачјата со специ-

фични  развојни потреби утврдени со закон се оп-

ределени во Листа бр.2 која е составен дел на оваа 

одлука. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Северна 

Република Македонија“. 

 

Бр. 45-10015/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4086. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник  на Република Македо-

нија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА  
ДРЖАВЈАНИТЕ  НА  РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Северна Македони-
ја за државјаните на Република Азербејџан, до 90 дена во кој било период од 180 дена, а кој период му прет-
ходи на секој ден на престојот, во периодот од 16 март 2020 година до 15 март 2021 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. 45-10048/1                                          Претседател на Владата 
16 декември 2019 година                                         на Република Северна Македонија, 
          Скопје                                               Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4087. 

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), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија,  на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува корис-
тењето 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 Општина Те-

тово, а за потребите на ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово. 
  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, 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. 45-10300/1                           Претседател на Владата 
16 декември 2019 година                         на Република Северна Македонија, 
                  Скопје                          Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4088. 

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), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија,  на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето 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 Општина Струга, 

а за потребите на СОУ „Нико Нестор“- Струга. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10301/1 Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4089. 

Врз основа на член 74 став 3 од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 

146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 16 декем-

ври 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ЈАВНАТА 

УСТАНОВА ОПШТИНСКИ УЧЕНИЧКИ ДОМ  

„ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ“  КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Јавната установа Општински 

ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово му се 

доделуваат вкупно 1.062.021,00 денари, од Буџетот на 

Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 

16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 

464 - разни трансфери. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во 

однос на режии за потрошена електрична енергија, во-

да и греење, а кои не можеле да се предвидат и плани-

раат во буџетот на Јавната установа Општински уче-

нички дом „Професор Мијалковиќ“  Куманово. 

              

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45 – 10342/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4090. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 

61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија на седницата одржана на 16 

декември  2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС 

 

1. Слаѓанче Тасков се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водос-

топанство „Лисиче“' – Велес, на негово барање.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 24-9969/2   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4091. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ 98/2019) и 

член 1 и член 3 од Одлуката за формирање на Совет за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор (,,Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 98/2016 и 

164/2017 и ,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.97/2019), Владата на Република Северна Ма-

кедонија на седницата одржана на 16 декември  2019 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА  СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ  

НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 

 

1. Oд должноста членови на Советот за соработка 

со и развој на граѓанскиот сектор, се разрешуваат: 

а) од редот на вработените во органите на државна-

та управа: 

- Славјанка Петровска,  

- Дарко Каевски,  

- Андријана Велевска и  

- Ангелина Бачановиќ.  

б) на предлог на организациите регистрирани сог-

ласно Законот за здруженија и фондации:  

- Марјан Николов. 

2. За членови на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор се назначуваат: 
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а) од редот на вработените во органите на државна-

та управа: 

- Јасминка Ангелова од Министерството за внат-

решни работи,  

- Томислав Андоновски од Агенција за млади и 

спорт,  

- Никица Бачовски од Министерство за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство,  

- Ана Петровска од Министерство за здравство и  

б) на предлог на организациите регистрирани сог-

ласно Законот за здруженија и фондации:  

- Александар Николов од Асоцијација на развојни 

иницијативи Зенит Скопје. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија.“  

 

Бр. 24-9981/2   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4092. 

Врз основа на член 108 став 11 од Законот за леко-

вите и медицинските средства („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 

53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 

27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 

53/2016, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 16 де-

кември 2019 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ  ПО БАРАЊА-

ТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА  

НА ЛЕК 

 

1. Љубица Јовческа се разрешува од должноста 

член на Комисијата за одлучување по барањата за зго-

лемување на формираната цена на лек претставник од 

Министерството за финансии. 

2. За член на Комисијата за одлучување по барања-

та за зголемување на формираната цена на лек се име-

нува Маја Аргировска, претставник од Министерство-

то за финансии. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10117/2   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4093. 

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во „Службен весник 

на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 

Република Северна Македонија на седницата одржана 

на 16 декември 2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Валентина Алексовска се именува за член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Северна Македонија од редот на 

вработените. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10142/2   Претседател на Владата 

16 декември  2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4094. 

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 

148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 

146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-

публика Северна Македонија на седницата одржана на 

16 декември  2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА  ЈУ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 

 

   1. За директор на Јавната установа Национален 

парк Маврово, Маврови Анови се именува Самир Ај-

дини, досегашен вршител на должноста директор.   

   2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 24-10173/2   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4095. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), 

Владата на Република Северна Македонија на седница-

та одржана на 16 декември 2019 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНА-

ТОР ЗА СТРАТЕГИСКИ КОМУНИКАЦИИ И ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКАТА 

СТРАТЕГИЈА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За Национален координатор за стратегиски кому-

никации и за спроведување на комуникациската стра-

тегија на Владата на Република Северна Македонија се 

именува Марјан Забрчанец. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 24-10402/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4096. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), 

Владата на Република Северна Македонија на седница-

та одржана на 16 декември  2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНА-

ТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА,  БЕРЛИНСКИ ПРОЦЕС И РЕГИОНАЛНА  

СОРАБОТКА 

 

1. За Национален координатор за интеграција во 

Европската Унија, Берлински процес и регионална со-

работка се именува Бојан Маричиќ.     

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија.“ 

 

Бр. 24 –10403/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4097. 

Врз основа на член 6 и член 7 од Законот за коорди-

нација на безбедносно - разузнавачката заедница во Ре-

публика Северна Македонија („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 108/2019) и член 36 

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 

и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 16 декември  

2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА 

НА БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

 

1. Со ова решение се формира Совет за координа-

ција на безбедносно - разузнавачката заедница. 

2. Советот за координација на безбедносно - разуз-

навачкта заедница го сочинуваат:  

a) Претседател 

- Зоран Заев, претседател на Владата на Република 

Северна Македонија 

    б) Членови: 

- Садула Дураки - заменик на претседателот на Вла-

дата на Република Северна Македонија и министер за 

политички систем и односи меѓу заедниците,  

- Оливер Спасовски - министер за внатрешни ра-

боти, 

- м-р Радмила Шекеринска Јанковска - министер за 

одбрана, 

- м-р Никола Димитров - министер за надворешни 

работи, 

- Викторио Димовски - директор на Агенцијата за 

национална безбедност, 

- Еролд Муслиу - директор на Агенцијата за разуз-

навање, 

- Горан Василевски - раководител на надлежната 

организациска единица за воена безбедност и разузна-

вање во Министерството за одбрана. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“. 

  

Бр. 24 – 10445/1   Претседател на Владата 

16 декември  2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4098. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) 

и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 

140/2018 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 16 декември  2019 

година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУГА 

 

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга, 

се разрешува Недим Рамизи. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Општа болница – Струга, се именува 

Аесат Идризоски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10448/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4099. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) 

и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 

140/2018 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 16 декември  2019 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СТРУГА 

 

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-

ставник на основачот на  ЈЗУ Здравствен дом – Струга, 

се разрешува Абдула Ќазимоски. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на  ЈЗУ Здравствен дом – Струга, се именува 

Емир Шаќири. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10449/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4100. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) 

и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 

140/2018 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 16 декември  2019 

година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА  ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА 

 

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-

ставник на основачот на  ЈЗУ Завод за нефрологија – 

Струга, се разрешува Арменд Арслани. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на  ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга, се име-

нува Рамиз Алиоски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10451/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4101. 

Врз основа на член 156 и член 158 став 1 алинеја 4 

од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 

97/2014, 113/2013, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 

61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 

173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 

35/2018, 220/2018 и 245/2018 и („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр.180/2019) и член 

36 став 6 од Законот за Владата на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 

и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 16  декември  

2019 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИС-

КОТО И  ИНВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Добре Ефремовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и 

инвалидското осигурување на Република Северна Ма-

кедонија.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10452/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4102. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
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51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на 16 декември  2019 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ 

 

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-

ставник на основачот на  ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, 

се разрешува Ванчо Димитровски. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на  ЈЗУ Здравствен дом – Скопје се именува 

Анкица Шетлова-Стојменовска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10453/1   Претседател на Владата 

16 декември  2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4103. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на 16 декември  2019 година, 

донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

– КРАТОВО 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на  ЈЗУ Здравствен дом – 

Кратово, се разрешуваат: 

- Марија Симонова и  

- Слаѓана Краљевска. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово се име-

нуваат: 

- Ирена Стоилковска, 

- Иванка Митевска и  

- Стевче Ангеловски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10454/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4104. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и 

член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 

140/2018 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Маке-

донија на седницата одржана на 16 декември  2019 го-

дина, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР  - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“– ПРОБИШТИП 

 

1. Од должноста член на Управниот одбор - прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада 

Михајлова“ – Пробиштип се разрешува Јордан Димит-

риевски, поради истек на мандатот за кој е именуван.  

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“– 

Пробиштип се именува Јордан Димитриевски.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10455/1   Претседател на Владата 

16 декември  2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4105. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и 

член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 

140/2018 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Маке-

донија на седницата одржана на 16 декември  2019 го-

дина, донесе  



 Стр. 66 - Бр. 263                                                                             20 декември 2019 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР  -  ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА  

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВИНИЦА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 

Виница, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Александар Костадинов и  

- Јордан Кацарски. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Виница се име-

нуваат: 

- Александар Костадинов и  

- Јордан Кацарски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10456/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4106. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на 16 декември 2019 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

– РАДОВИШ 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 

Радовиш, поради истек на мандатот се разрешуваат: 

- Анета Милева и 

- Никола Камчев. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш, се 

именуваат: 

- Георги Долдуров и 

- Никола Камчев. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10457/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4107. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на 16 декември 2019 година, 

донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  

– ШТИП 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 

здравје – Штип, поради истек на мандатот за кој се 

именувани се разрешуваат: 

- Даниел Милевски 

- Билјана Казанџиска и  

- Танја Рибарска. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип, се 

именуваат: 

- Даниел Милевски 

- Билјана Казанџиска и  

- Танја Рибарска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-10458/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4108. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 

37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 

12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА  

ОСНОВАЧОТ  НА  ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СТРУМИЦА 

 

1. Билјана Мелева се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Центар за јавно здравје – Струмица, поради истек на мантатот за кој е именувана. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струмица, се 

именува Билјана Мелева. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

           Бр. 24-10460/1                                                Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

             Скопје                                                 Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4109. 

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од¬ Законот за здравствената заштита („Службен весник на Ре-

публика 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 и 180/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година,  донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУ-

ЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА  

ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1.  Во Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација 

за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/19), во 

делот III. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕН-

ТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2019 ГОДИНА, 

во точката 1.Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, 

ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2019 година во вториот пасус износот „690.395.000,00” се заменува со 

„778.395.000,00”.  

Во точката 5 табелата се менува и гласи: 
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Низ целиот текст на Програмата, зборовите: „Ре-

публика Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Ре-

публика Северна Македонија“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9801/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4110. 

Врз основа на член 14 став (6) и член 15 став (3) од 

Законот за правосудниот испит („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 190/19), министе-

рот за правда донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУД-

НИОТ ИСПИТ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН  

ИСПИТ 

 

Член 1 

Co овој правилник се пропишува начинот на пола-

гање на правосудниот испит и формата и содржината 

на уверението за положен правосуден испит. 

 

Член 2 

Барањето за полагање на правосудниот испит се 

поднесува на Образец кој е даден во Прилог бр. 1 и е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Полагањето на правосудниот испит започнува со 

писмениот дел од испитот по предметите Кривично и 

Граѓанско право и тоа првиот ден се полага Кривично 

право, а вториот ден Граѓанско право. 

 

Член 4 

Писмениот дел од испитот се состои од решавање 

на определен случај од практиката -архивиран судски 

предмет од соодветна област од кој се отстранети спи-

сите кои треба да ги изготви кандидатот кој го полага 

правосудниот испит. 

Сите судски предмети се во еднообразни папки без 

никакви обележја и нумерации. 

Секој кандидат кој го полага правосудниот испит 

сам го избира својот предмет без запазување на редо-

следот по кој истите се наредени. 

 

Член 5 

Писмениот дел од испитот трае четири часа и за 

времето на решавање на случајот од практиката 

кандидатот не треба да ја напушта просторијата за 

полагање. 

 

Член 6 

За изработка на писмениот дел од испитот кан-

дидатот добива листови со печат на Министерство-

то за правда на кои го решава случајот од практи-

ката. 

На листовите кандидатот не треба да ги наведу-

ва своето име и презиме или други обележја или 

знаци со кои може да се открие идентитетот на кан-

дидатот. 

На секој кандидат непосредно пред започнувањето 

на писмениот дел од испитот му се дава и коверт и 

лист со печат на Министерството за правда на кој тој 

ги запишува своите лични податоци (име и презиме и 

ЕМБГ) и ковертот се затвора. 

Ковертите и/или листовите на кои има додадено од-

редени знаци или белези се поништуваат и се смета де-

ка кандидатот не го положил писмениот дел од испи-

тот.  

 

Член 7 

Писмениот дел од испитот се спроведува во при-

суство на членот на Испитната комисија кој е опреде-

лен за испитувач по конкретниот предмет или негов за-

меник и секретарот на Комисијата.  

Писмениот дел од испитот се оценува со „добро“ и 

„слабо“. 

Кандидатот на кој писмениот дел од испитот е оце-

нет со „слабо“ не може да полага устен дел од испитот 

од наведениот предмет се додека не го положи писме-

ниот дел од испитот. 
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Пред започнување написмениот дел од испитот, 

претседателот или членот на Комисијата ги предупре-

дува кандидатите за одредбите од Законот за правосуд-

ниот испит и овој правилник, на кои треба да се прид-

ржуваат за времето на полагањето на писмениот дел од 

испитот.  

 

Член 8 

Решениот случај од практиката се предава пред ис-

текот на времето предвидено за негова изработка на 

начин што ковертот со наведени лични податоци за 

кандидатот, уредно затворен, се захевтува на решениот 

случај. 

По завршување на писмениот дел од испитот нај-

доцна три работни  дена на седница на сите членови 

на Испитната комисија записнички се утврдуваат ре-

зултатите од писмениот дел од испитот со „поло-

жил“ или „не положил“ и потоа се отвараат затворе-

ните коверти. 

    

Член 9 

Усниот дел на испитот се полага по сите предмети. 

Усниот испит се спроведува пред членовите на Ис-

питната комисија, согласно Законот за правосудниот 

испит и секретарот. 

За секој предмет пооделно однапред се подготвени 

прашања на еднообразни листови (картички), така што 

на секој лист има по едно прашање. 

Кандидатот самиот може да ги измеша прашања-

та пред да го извлече прашањето или да одбере пра-

шање без запазување на редоследот на понудените 

прашања. При изборот на прашањата не треба да се 

дозволи нарушување на нивната тајност од ниту 

еден присутен. 

По извлекувањето на трите прашања на кандидатот 

му се остава доволно време за изработка на концепт на 

одговори, но не подолго од половина час. 

 

Член 10 

За текот на усниот дел од испитот се води записник 

во кој се внесуваат следниве податоци: име и презиме 

на кандидатот, состав на Испитната комисија, време на 

полагањето на усниот дел од испитот, испитни праша-

ња по кои кандидатот се испитува, оценка за усниот 

дел од испитот и други поважни забелешки во текот на 

усниот дел од испитот.  

Кон записникот се приложуваат и решените случаи 

од практиката на кандидатот.  

Записникот го потпишуваат претседателот, члено-

вите и секретарот на Испитната комисија.  

 

Член 11 

(1) На кандидатот кој го положил правосудниот ис-

пит, му се издава уверение за положен правосуден ис-

пит на образец што се печати на хартија со златно жол-

та боја со формат А4. 

(2) За припадник на заедницата кој зборува ја-

зик различен од македонскиот јазик, а кој јазик го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 

Северна Македонија, по нивно барање уверението 

од ставот 1 на овој член се пишува на македонски 

јазик и неговото кирилско писмо и на неговиот ја-

зик и писмо. 

 

Член 12 

Образецот на Уверението за положен правосуден 

испит од член 11 од овој правилник е даден во Прилог 

бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 13 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-

нот на бодување на првиот и вториот дел од правосуд-

ниот испит и формата и содржината на уверението за 

положен правосуден испит („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.190/14). 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 јануари 2020 година.  

 

Бр. 01-4530/5  

16 декември 2019 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4111. 

Врз основа на член 45 став (2)  од Законот за јавни-

те набавки(*)  („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 24/2019), министерот за финансии донесе 

 

К О Д Е К С 

НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

 

Член 1 

(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесува-

ње и работење на лицата кои вршат работи од областа 

на јавните набавки, претседателот и членовите на ко-

мисијата за јавна набавка и нивните заменици, (во на-

тамошниот текст: лицата), со цел да се обезбеди зако-

нитост, независност, транспарентност, отчетност, еко-

номичност, ефикасност, ефективност, конкуренција и 

еднаков третман на економските оператори, сразмер-

ност, одговорност и професионален интегритет при 

спроведување на јавните набавки, согласно нивните 

должности и овластувања.  

(2) Лицата, при спроведување на постапките за јав-

ни набавки треба да ги почитуваат обврските за зашти-

та на личните податоци или на класифицираните ин-

формации кои се сметаат за лични или за класифицира-

ни информации,  заштита на животната средина, соци-

јалната политика и за заштита на трудот кои произле-

гуваат од прописите во Република Северна Македо-

нија, колективните договори и од меѓународните дого-

вори и конвенции ратификувани согласно со Уставот 

на Република Северна Македонија. 

(3) Лицата ги спроведуваат јавните набавки во сог-

ласност со закон, без дискриминација, повластување и 

без никаков личен интерес. 

(4) Лицата се одговорни за постапување спротивно 

на службените должности кои се утврдени врз основа 

на закон, овој кодекс или со други прописи. 

 

Член 2 

(1) Лицата водат сметка активностите да не бидат 

на штета на договорниот орган ниту во спротивност со 

јавниот интерес утврден со закон. 

(2) Лицата ги извршуваат работите на високо про-

фесионално ниво, кое постојано го надградуваат и тре-

ба постојано да се едуцираат. 

(3) Лицата нема да се ангажираат во активности кои 

се спротивни на правилното спроведување на јавните 

набавки и треба да ги избегнат состојбите и однесува-

њата кои можат да наштетат на интересот или угледот 

на договорниот орган во кој се вработени. 

(4) Лицата треба да избегнуваат секаков вид на нее-

тичко однесување и не треба да го користат статусот 

или влијанието за задоволување на сопствени матери-

јални и лични интереси, како и на членовите на нивни-

те семејства. 

(5) Во односите со физичките и правните лица, ли-

цата треба да покажат разбирање, љубезност, пристој-

ност и подготвеност да помогнат, притоа непопречувај-

ќи го остварувањето на туѓите права, интереси и досто-

инство.  

(6) При спроведување на јавните набавки, лицата ja 

остваруваат секоја комуникација и размена на инфор-

мации со физички и правни лица со користење елек-

тронски средства преку Електронскиот систем за јавни 

набавки, освен кога користењето на друг начин на ко-

муникација е неопходен.    

 (7) Лицата при спроведување на јавните набавки, 

во непосреден контакт со физички и правни лица, тре-

ба да се однесуваат одговорно, внимателно, љубезно  и 

да соопштуваат информации на едноставен и разбир-

лив јазик, да одговараат на поставени прашања и да 

упатуваат каде треба да ги остварат своите права и ин-

тереси. 

 

Член 3 

(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицата 

треба да се раководат од правилна и разумна оцена на 

фактичката состојба без предрасуди,  без судир на ин-

тереси  и без влијание на одговорното лице или лицата 

кои се засегнати.  

(2) При спроведувањето на јавните набавки, лицата 

при преземањето, односно непреземањето на дејствија-

та треба да постапуваат на ист начин кон сите заинте-

ресирани лица. 

(3) Лицата не треба да предизвикуваат со намера 

штета на физички и правни лица, туку треба да обезбе-

дуваат остварување на нивните права и интереси кои 

не се на штета на договорниот орган. 

(4) При спроведувањето на јавните набавки лицата 

не треба да: 

- примаат пари, без оглед на износот, други вред-

ности или благородни метали, ниту да бараат или да 

прифатат подарок; 

- да ја злоупотребат својата службена положба за да 

стекнат материјална или друг вид на корист за члено-

вите на семејството, блиски роднини, пријатели и дру-

ги физички и правни лица со кои имаат приватен, дело-

вен или политички интерес; 

- користат официјални и службени информации до-

биени при извршување на службените задачи и долж-

ност кај договорниот орган за лична корист или корист 

на лица со кои се поврзани и 

- ја користат својата позиција за да влијаат врз од-

луките на органите за контрола или следење на систе-

мот на јавните набавки со цел да се стекнат со лична 

корист или корист на лица со кои се поврзани, за да се 

здобијат со одредени бенефиции или права и склучува-

ње на деловна работа, или на друг начин се здобијат со 

корист за себе или корист на лица со кои се поврзани. 

(5) Ако на лицата им е понуден подарок или било 

која друга понуда, треба подарокот или другата понуда 

да ја одбијат и веднаш да известат за истото. 
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Член 4 

(1) При спроведувањето на јавните набавки, ли-

цата треба да ги почитуваат принципите и прописи-

те за спречување на корупцијата и на судирот на 

интереси. 

(2) Лицата нема да дозволат да дојде до судир 

на нивниот личен финансиски интерес со јавниот 

интерес. 

(3) При спроведувањето на јавните набавки, лицата 

треба да избегнуваат дејствија или пропуштања за пре-

земање дејствија кои се во судир со законските  пропи-

си кои би можеле да бидат причина за нарушување на 

нивниот личен интегритет. 

 

Член 5 

(1) Лицата нема да постапат доколку одговорното 

лице и другите раководни лица им издадат наредба или 

упатства кои не се дадени во писмена форма или со ко-

ристење електронска пошта.  

 (2) При спроведувањето на јавните набавки, лицата 

треба да  избегнуваат дејствија или пропуштања за пре-

земање дејствија кои се во судир со законските  пропи-

си за спречување на корупцијата кои би можеле да би-

дат причина за нарушување на нивниот личен интегри-

тет. 

 

Член 6 

(1) При спроведување на јавните набавки, лицата 

треба да постапуваат одговорно, а податоците и инфор-

мациите добиени во текот на спроведувањето на јавни-

те набавки треба да ги користат само за спроведување 

на конкретната јавна набавка. 

(2) При спроведување на јавните набавки, лицата 

треба да постапуваат врз основа на принципот на еко-

номичност во постапувањето со државниот имот, како 

и со финансиските средства кои се користат при  спро-

ведувањето на јавните набавки. 

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој кодекс 

престанува да важи Кодексот на однесување при спро-

ведување на јавните набавки („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 39/12). 

 

Член 8 

Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

Бр. 02-10718/3  

17 декември 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

4112. 

Врз основа на член 10 став (1) и член 33 став (2) од 

Законот за електронско управување и електронски ус-

луги („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 98/19 и 244/19) министерот за информатичко 

општество и администрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМА-

ЦИСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДА-

ТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД СТРАНА 

НА ОРГАНИТЕ ПРЕКУ МИМ И ФОРМАТА, СОД-

РЖИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО, ЗА-

ПИШУВАЊЕТО, ПРИСТАПОТ И ЧУВАЊЕТО НА  

РЕГИСТАРОТ НА УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на корис-

тење на информациските системи за обработка на по-

датоците во електронска форма од страна на органите 

на државната управа и единиците на локалната самоуп-

рава (во натамошниот текст: органите), преку Маке-

донската информациска магистрала (во натамошниот 

текст: МИМ), како и формата, содржината и начинот 

на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето 

на Регистарот на услуги (во натамошниот текст: Регис-

тарот) обезбедени преку Националниот портал за елек-

тронски услуги (во натамошниот текст: Порталот) или 

запишани во Каталогот на услуги (во натамошниот 

текст: Каталогот). 

 

Член 2 

Услугите обезбедени преку Порталот или запишани 

во Каталогот се овозможуваат преку интеграциски точки 

за услуги - веб сервис достапен за органите на МИМ. 

Интеграциска точка за услуги - веб-сервис, во смисла 

на овој правилник, е логичка целина на сродни функцио-

налности која овозможува експортирање на податоците 

поврзани со услугите од системот на органите до систе-

мите на други органи (во натамошниот текст: веб-сервис). 

Веб-метод, во смисла на овој правилник, е систем-

ски метод кој се користи за конкретна услуга која може 

да се обезбеди преку веб-сервис.    

 

Член 3 

Начинот на користење на информациските системи 

за обработка на податоците во електронска форма од 

страна на органите преку МИМ се врши преку веб сер-

висите за услугите кои се запишани во Регистарот со 

употреба на веб-методи. 

 

Член 4 

Регистарот се води во електронска форма.  
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Член 5 

Во Регистарот се запишуваат поединечните веб сер-

виси кои ги овозможуваат услугите обезбедени од ор-

ганите со користење на информациските системи за 

размена на податоците во електронска форма преку 

МИМ. 

Покрај податоците од ставот 1 на овој член, Регис-

тарот содржи и: 

- идентификатор на веб-сервисот,  

- назив на веб-сервисот,  

- опис на веб-сервисот, со вклучен опис на веб ме-

тодите,   

- опис на влезни и излезни податоци, односно влез-

ни и излезни параметри за секој веб-метод поединечно,  

- пристап до веб сервисот, односно веб-методот и  

- надоместок за користење на веб-сервисот, однос-

но веб-методот.  

 

Член 6 

Регистарот се користи според начинот на кој е 

одобрен пристап до конкретни веб-методи.    

 

Член 7 

Лице вработено во органот кое има соодветна авто-

ризација за пристап до Регистарот, ги запишува веб 

сервисите и веб методите за секоја услуга поединечно 

која органот ја обезбедува преку МИМ. 

При запишувањето на веб-сервисите од став 1 на 

овој член, потребно е да се запишат и следните пода-

тоци: 

1. Назив на органот - давател на веб-сервис, 

2. Податоци за секој веб-сервис поединечно, и тоа: 

а) назив на веб-сервисот, 

б) опис на веб-сервисот, 

в) информација дали веб-сервисот е достапен на 

тест канал или на продукциски канал и 

г) листа на веб-методи од кои што е составен секој 

веб сервис поединечно. 

Во Регистарот се запишува и листата на веб методи 

од кои што е составен веб-сервисот која ги содржи 

следните податоци за секој веб-сервис поединечно, и 

тоа: 

а) назив на веб-методот, 

б) опис на веб-методот, 

в) влезни и излезни податоци, односно параметри 

за веб-методот. 

Во регистарот се запишуваат податоци и за секој 

влезен податок, односно влезен параметар, и тоа: 

а) назив на влезниот параметар, 

б) тип на влезниот параметар, 

в) опис на влезниот параметар, 

г) ако влезниот параметар е комплексен, опис на се-

кој елемент од влезниот параметар и 

д) информација дали влезниот параметар е задол-

жителен.  

Во Регистарот се запишуваат податоци и за секој 

излезен податок, односно излезен параметар, и тоа: 

а) назив на излезниот параметар, 

б) тип на излезниот параметар, 

в) опис на излезниот параметар и 

г) ако излезниот параметар е комплексен, опис на 

секој елемент од излезниот параметар.  

Од страна на администраторот на МИМ во Минис-

терството за информатичко општество и администра-

ција (во натамошниот текст: Министерството), се врши 

проверка на запишаните податоци и се одобрува упи-

сот во Регистарот, доколку запишаните податоци се це-

лосни. 

Органите на кои им се овозможува пристап до веб 

сервиси обезбедени преку МИМ, добиваат автоматски 

генерирана порака за доделен пристап. 

Ако лицето од ставот 6 на овој член утврди дека за-

пишувањето на веб сервисот не ги содржи сите потреб-

ни податоци определени со овој член, нема да го одо-

бри уписот на услугата во Регистарот и му испраќа 

укажување на електронската адреса на органот за от-

странување на недостатоците. 

Промените на запишаните веб сервиси за услугите 

во регистарот се вршат на ист начин на кој биле запи-

шани. 

  

Член 8 

Податоците од Регистарот кои се однесуваат на 

идентификаторот на веб сервисот, називот на веб сер-

висот, органот кој ја обезбедува услугата и описот на 

услугата на која се однесува веб сервисот, се јавно дос-

тапни на веб страницата на Министерството.  

Пристап преку МИМ до останатите податоци запи-

шани во Регистарот имаат  органите, во зависност од 

внесените податоци за запишаната услуга во Региста-

рот. 

 

Член 9 

Регистарот се чува на информациските системи во 

Министерството. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-3954/4 Министер за информатичко 

17 декември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

__________ 

4113. 

Врз основа на член 16 став (1) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 

244/19) министерот за информатичко општество и ад-

министрација донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ БАРАЊА И СТАН-

ДАРДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ  

УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните 

технички барања и стандарди за обезбедување на елек-

тронски услуги од страна на давателите на електронски 

услуги. 

 

Член 2 

При давањето на електронски услуги давателите на 

електронски услуги ги применуваат техничките барања 

и стандарди пропишани со овој правилник за: 

- унифицираното претставување на бројките, бук-

вите, знаците и другите симболи, илустрациите, фотог-

рафиите и мултимедијалните содржини, 

- компресирање на податоците и документите при 

обезбедувањето на електронската услуга, 

- безбедна размена на пораки со HTTPS или друг 

протокол, 

- криптирање на XML базирани пораки и 

- електронско потпишување на PDF и XML доку-

менти. 

 

Член 3 

Корисничкиот интерфејс на информациските систе-

ми на видливо и лесно достапно место треба да содржи 

информации за сите услови и начини за користењето 

на електронските услуги. 

 

Член 4 

Корисничкиот интерфејс на информациските систе-

ми за обезбедување на административни услуги по 

електронски пат овозможува: 

1. транспарентност, достапност и доверливост на 

информациите, 

2. точни, јасни и прецизни информации во врска со 

електронската услуга, 

3. лесно пребарување и пронаоѓање на неопходните 

информации во врска со електронската услуга, вклучи-

телно и детални информации за секој чекор во врска со 

обезбедувањето на електронската услуга, 

4. должината на сесијата меѓу серверот на давате-

лот на електронската услуга и корисникот да гарантира 

доволно време за пополнување на електронските об-

расци од сите корисници на електронската услуга, 

5. доколку електронскиот образец содржи повеќе од 

една страница, корисникот да добие информација за 

бројот на страниците, 

6. давање на електронската услуга во форма на ди-

јалог (wizard), 

7. автоматско пополнување на податоци во елек-

тронските обрасци, 

8. навремени и ефективни механизми за укажување 

и синтаксичка корекција на грешки при внесувањето 

на податоци од страна на корисникот, пред податоците 

да бидат испратени и да се генерира барањето по елек-

тронски пат, 

9. електронско плаќање на електронската услуга, 

10. печатење од податоците од корисничкиот ин-

терфејс без загуба на податоците и на нивната читли-

вост во големина А4, 

11. можност за корекција на веќе пополнети пода-

тоци во електронскиот образец, 

12. јасно означување на задолжителните и неза-

должителните полиња на електронските обрасци и 

лесно контролирање на внесувањето на податоци 

во нив, 

13. добивање на помошни информации или пристап 

до надворешни веб страници кои содржат такви инфор-

мации за полесно пополнување на електронскиот обра-

зец, при што секоја помошна информација ќе биде дос-

тапна во графичката зона со соодветното поле од елек-

тронскиот образец. 

 

Член 5 

При обезбедување на електронски услуги се корис-

ти PDF, XML или друг формат на документ согласно 

прописите од областа на електронското управување и 

електронските услуги, како и прописите од областа на 

електронските документи, електронската идентифика-

ција и доверливите услуги. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките барања 

за обезбедување на пристап до административните ус-

луги по електронски пат и политиката на давателот за 

користените графички и други портали на информа-

цискиот систем („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 83/10). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-3954/5 Министер за информатичко 

17 декември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

__________ 

4114. 

Врз основа на член 19 од Законот за електронско 

управување и електронски услуги („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19) ми-

нистерот за информатичко општество и администраци-

ја донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАНДАРДИЗИРАНИТЕ ОБРАСЦИ ВО ЕЛЕК-

ТРОНСКА ФОРМА ОБЕЗБЕДЕНИ ПРЕКУ НАЦИ-

ОНАЛНИОТ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат стандардизира-

ните обрасци во електронска форма обезбедени преку 

Националниот портал за електронски услуги (во ната-

мошниот текст: Порталот). 

 

Член 2 

Откако корисникот ќе изврши избор на електронска 

услуга, заради внесување на податоци од страна на ко-

рисникот кои се неопходни за добивање на електрон-

ската услуга, се пренасочува кон стандардизиран обра-

зец во електронска форма кој веќе е пополнет со пода-

тоци за корисникот. 

Стандардизираниот образец од ставот 1 на овој 

член ги содржи личните податоци за корисникот кои 

Порталот ги добива од Централниот регистар на насе-

ление. 

По внесувањето на неопходните податоци за елек-

тронската услуга во стандардизираниот образец од ста-

вот 1 на овој член, корисникот потврдува дека завршил 

со пополнувањето. 

 

Член 3 

По потврдата за внесени неопходни податоци, ко-

рисникот се упатува кон стандардизиран образец за до-

кази, преку кој може да ги прикачи доказите за испол-

нeтост на условите за добивање на електронската ус-

луга. 

Образецот од став 1 на овој член овозможува при-

качување на доказите за исполнетост на условите за 

добивање на електронската услуга преку Порталот. 

 

Член 4 

Доколку барањето на електронска услуга во елек-

тронска форма преку Порталот треба да биде потпиша-

но со електронски потпис, по прикачување на доказите 

за исполнетост на условите за добивање на електрон-

ската услуга преку Порталот, корисникот се пренасо-

чува кон образец во форма на електронски документ во 

TXT формат, кој овозможува електронско потпишу-

вање. 

 

Член 5 

По потпишување на барањето на електронска услу-

га со електронски потпис или по прикачување на дока-

зите за исполнетост на условите за добивање на елек-

тронската услуга преку Порталот, корисникот се пре-

насочува кон стандардизиран образец во електронска 

форма заради електронско плаќање на надоместоците 

за електронската услуга. 

Стандардизираниот образец од ставот 1 на овој 

член ги содржи податоците за електронска наплата 

преку Порталот, добиени од Каталогот на услуги. 

  

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-3954/6 Министер за информатичко 

17 декември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

__________ 

4115. 

Врз основа на член 34 ставови (2) и (3) и член 35 од 

Законот за електронско управување и електронски ус-

луги („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 98/19 и 244/19), министерот за информатичко 

општество и администрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПИС ВО ЛИС-

ТАТА НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОВЕРКА 

ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИС-

КИТЕ СИСТЕМИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ, 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА 

ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 

ПРОВЕРКА НА БЕЗБЕДНОСТА И ИНТЕРОПЕРА-

БИЛНОСТА НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и про-

цедурата за упис во листата на правни лица кои вршат 

проверка за интероперабилност на информациските 

системи, формата и содржината на сертификатите за 

интероперабилност, процедурата за издавање сертифи-

кат за интероперабилност и процедурите за проверка 

на безбедноста и интероперабилноста на информацис-

ките системи. 

 

Член 2 

Правните лица кои вршат дејност од областа на ин-

формациско-комуникациските технологии, односно 

проверка на системите за интероперабилност на ин-

формациски системи, треба: 

- да се регистрирани за вршење на дејност или до-

полнителна дејност од областа на информациско-кому-

никациските технологии во Централниот регистар на 

Република Северна Македонија, 

- да поседуваат важечки сертификати ISO 9001, ISO 

20000 и ISO 27001, 

- да поседуваат банкарска гаранција од 100.000 евра 

кон Министерството за информатичко општество и ад-

министрација (во натамошниот текст: Министер-

ството),  
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- да поседуваат осигурување од општа одговорност 

во износ од 100.000 евра во денарска противвредност,  

- да има вработено лице со валиден сертификат 

ISO/IEC 27001 Lead Auditor,  

-во последните три години да има спроведено реви-

зија или усогласување со стандарди од областа на ин-

формациските системи во најмалку едно правно лице. 

 

Член 3 

Правните лица кои сакаат да бидат впишани во лис-

тата на правни лица кои вршат проверка за интеропера-

билност на информациските системи (во натамошниот 

текст: листата), поднесуваат барање за упис до Минис-

терството. 

Кон барањето за упис барателот ja приложува след-

ната документација: 

- тековна состојба издадена од Централен регистар 

на Република Северна Македонија не постара од шест 

месеци или од соодветен регистар доколку се работи за 

странско правно лице, 

- заверена копија од сертификат ISO:9001, 

- заверена копија од сертификат ISO:20000,  

- заверена копија од сертификат ISO:27001, 

- доказ за банкарска гаранција на износ од 100.000 

евра кон Министерството за времето на траење на сер-

тификатот, 

- доказ за осигурување од општа одговорност до 

100.000 евра во денарска противвредност кон Минис-

терството за времето на траење на сертификатот, 

- изјава заверена на нотар под материјална и кри-

вична одговорност за доверлива препорачана испорака 

на документи и заштита на содржаните лични пода-

тоци, 

- М1/М2 образец за лицето кое има валиден серти-

фикат ISO/IEC 27001 Lead Auditor,  

- заверена копија од сертификатот ISO/IEC 27001 

Lead Auditor издадено за вработеното лице, 

- копија од договорот согласно кој правното лице 

спровело ревизија или усогласување со стандарди од 

областа на информациските системи кај друго правно 

лице во последните три години. 

 

Член 4 

По приемот на барањето од член 3 од овој правил-

ник, од страна на Министерството се утврдува испол-

нетоста на техничките барања најдоцна 30 дена од де-

нот на приемот на барањето. 

Ако правното лице ги исполнува техничките бара-

ња за упис од членот 2 од овој правилник, се внесува 

во листата од страна на Министерството согласно по-

датоците кои правното лице ги навело во барањето за 

упис. 

Правното лице кое е запишано во листата за целото 

времетраење додека е заведено во листата треба да ги 

исполнува техничките барања наведени во членот 2 од 

овој правилник. 

Од страна на правното лице запишано во листата 

секоја година се докажува исполнетоста на техничките 

барања со доставување на целокупната документација 

наведена во член 3 став 2 од овој правилник до Минис-

терството. 

Ако правното лице престане да исполнува едно или 

повеќе од наведените техничките барања, се брише од 

листата од страна на Министерството. 

 

Член 5 

Правно лице кое во последните пет години изврши-

ло каква било имплементација или спровело усогласу-

вање со стандарди поврзана со информациски систем 

или дел од информациски систем во органот или дру-

гиот субјект кој бара проверка на системите за интеро-

перабилност, не може да ја изврши таквата проверка во 

тој орган или друг субјект или да се јави како подизве-

дувач. 

 

Член 6 

Правното лице кое е запишано во листата, а за кое 

од страна на Министерството е активирана банкарската 

гаранција, не може да врши проверка на интеропера-

билност на информациски системи во период од една 

година од денот на активирањето на банкарската га-

ранција. 

 

Член 7 

Процедурата за издавање сертификат за интеропе-

рабилност на информациски системи е: 

- Сертификација за Ниво 1 (технички стандарди) за 

исполнување на техничките барања кои се дадени во 

Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник (во 

натамошниот текст: сертификат за Ниво 1) или 

- Сертификација за Ниво 2 (организациски стан-

дарди) за исполнување на техничките барања кои се 

дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник (во натамошниот текст: сертификат за Ниво 2). 

 

Член 8 

Сертификатите издадени за нивоата од членот 7 од 

овој правилник имаат важност од три години од денот 

на издавањето. 

Спроведувањето на проверка на системите за инте-

роперабилност на информациските системи за добива-

ње на сертификат за Ниво 2 се врши од страна на орга-

нот или другиот субјект кој спровел проверка на систе-

мите за интероперабилност на информациските систе-

ми и добил сертификат за Ниво 1, најдоцна  пет го-

дини, сметано од првото добивање на сертификат за 

Ниво 1. 

Ако органот или другиот субјект кој спровел про-

верка на системите за интероперабилност на информа-

циските системи и добил сертификат за Ниво 1, не ус-

пее согласно ставот 2 на овој член да добие сертификат 

за Ниво 2, од страна на Министерството по спроведена 
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проценка на ризик, може да се ограничи или оневозмо-

жи пристапот на тој орган или субјект до националната 

платформа за интероперабилност – Македонска инфор-

мациска магистрала (во натамошниот текст: МИМ). 

 

Член 9 

Сертификацијата за ниво 1 се врши од страна на 

Министерството по претходно поднесено барање за 

спроведување на проверка на системите за интеропера-

билност на информациските системи од страна на орга-

нот или другиот субјект. 

Сертификација за ниво 2 врши правно лице регис-

трирано во листата, по претходно поднесено барање за 

спроведување на проверка на системите за интеропера-

билност на информациските системи од органот или 

другиот субјект, согласно Законот за јавните набавки. 

Од страна на Министерството се врши проверка на 

информациските системи кои разменуваат податоци 

преку МИМ на начин што се проверува исполнувањето 

на секое техничко барање поединечно за ниво 1. 

Од страна на правното лице се врши проверка на 

информациските системи кои разменуваат податоци 

преку МИМ на начин што се проверува исполнувањето 

на секое техничко барање поединечно за ниво 1 и за 

ниво 2. 

Пред започнување со вршење на проверката, служ-

беното лице од органот или другиот субјект и овласте-

ното лице од правното лице потпишуваат изјава за вза-

емна доверливост на податоци. 

 

Член 10 

По извршувањето на проверката на системите за 

интероперабилност со МИМ, Министерството или 

правното лице кое ја извршило проверката на системи-

те за интероперабилност на информациските системи, 

изготвува извештај за проверка на системите за интеро-

перабилност на информациските системи. 

Извештајот треба да содржи најмалку: 

- докази за секоја контрола посебно, 

- наоди за секоја контрола посебно, 

- оценка на исполнетост за секоја контрола посебно, 

- вкупна оценка и суштински наоди, 

- препораки за подобрување групирани по приори-

тет врз база на тоа каква акција е потребна: како итни, 

важни и нормални. 

Извештајот од ставот 1 на овој член се поднесува 

до органот или другиот субјект кај кого е извршена 

проверката најдоцна 15 дена од денот на извршената 

проверка. 

По извршената проверката од страна на Министер-

ството на органот или другиот субјект кој ја побарал 

проверката, му се издава  сертификат за интеропера-

билност со МИМ, доколку ги исполнува сите технички 

барања за Ниво 1. 

Од страна на правното лице кое ја извршило про-

верката се издава сертификат за интероперабилност со 

МИМ на органот или другиот субјект кој ја побарал 

проверката, доколку ги исполнува сите технички бара-

ња за Ниво 1 и Ниво 2. 

Од страна на органот или другиот субјект кај ко-

го е извршена проверката на системите за интеропе-

рабилност на информациските системи се испраќа 

копија од извештајот од ставот 1 на овој член до Ми-

нистерството најдоцна 15 дена од денот на приемот 

на извештајот. 

 

Член 11 

Сертификатот за интероперабилност со МИМ се из-

дава во хартиена и во електронска форма. 

Сертификатот од ставот 1 на овој член содржи: 

- лого на издавачот, 

- назив на органот или другиот субјект кому му е 

издаден сертификатот, 

- ниво на сертификација за интероперабилност, 

- сериски број, 

- датум на издавање, 

- рок на важност и 

- потпис од овластено лице и печат. 

Образецот на сертификатот за интероперабилност 

со МИМ е даден во Прилог бр. 3 и е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 12 

Органот или другиот субјект кој има валиден серти-

фикат за ISO/IEC 27001, а кој не е приклучен на МИМ 

и кој нема извршено проверка на системите за интеро-

перабилност на информациските системи, се смета де-

ка ги исполнува техничките барања за сертификација 

на ниво 2. 

Органот или другиот субјект од ставот 1 на овој 

член, може да биде приклучен на МИМ за периодот за 

кој е определена валидноста на сертификатот, по под-

несено барање за приклучување на МИМ со приложу-

вање на заверена копија од валидниот сертификат 

ISO/IEC 27001. 

 

Член 13 

Од страна на Министерството се врши проверка на 

интероперабилност на информациски системи за Ниво 

1 најдоцна 45 дена од денот на приемот на барањето од 

член 9 став 1 од овој правилник. 

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на серти-

фицирање на информациските системи кои ги користат 

органите за комуникација по електронски пат, како и за 

формата и содржината на сертификатот за функцио-

налност на информациските системи („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 152/16).  

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08/1-3954/7 Министер за информатичко 

17 декември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 
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4116. 

Врз основа на член 26 став (2) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 

244/19) министерот за информатичко општество и ад-

министрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОТВРДА 

ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО ВО ЕЛЕКТРОНСКА  

ФОРМА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на 

електронската потврда за прием на барањето во елек-

тронска форма преку Националниот портал за елек-

тронски услуги. 

 

Член 2 

Потврдата за прием на барањето во електронска 

форма од член 1 од овој правилник содржи: 

- име и презиме на подносителот на барањето, 

- идентификациски број на барањето, 

- назив на побараната услуга, 

- назив на надлежниот орган или друг субјект - да-

вател на услугата и 

- датум и време на прием на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

 

Бр. 08/1-3954/8 Министер за информатичко 

17 декември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 

4117. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 

постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-137/19 од 22 ноември 2019 

година на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Регулаторна-

та комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 16 де-

кември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица му се издава ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија од фотонапонска електроцен-

трала ФЕЦ „МАКС ПОГОН“.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-137/19  

16 декември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги МАКС 

увоз - извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Кли-

мент Охридски“ б.б. Струмица, Република Северна 

Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 декември 

2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 19 јуни 2049 

година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-402-2019 

 

6. Единствен матичен број: 4161033 

 

7. Единствен даночен број: 4027990116784 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ „МАКС ПОГОН“ со ло-

кација на кровна конструкција на постоечки објекти на 

КП бр. 2141/1, КО Струмица, Општина Струмица. 
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9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ „МАКС ПОГОН“, со 

технички карактеристики наведени во Прилог 2, кој-

што е составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-

ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-

но правилниците и другите прописи кои ги донесува 

или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија врз 

основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 

12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

 

13. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
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ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

„МАКС ПОГОН“, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 255,92 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба: 2019 година 

- година на завршеток на градба: 2019 година 

- година на почеток на работа: 2019 година  

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели: 914 

- тип на фотонапонски панели: поликристални  

- производител на фотонапонски панели: PiKCELL 

GROUP PiK280P(60) 

- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 280 WP 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 3 парч, 70 000 Wp  

- KACO blueplanet 8.6   TL3 – 1 парч, 10 300 Wp  

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.760 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија: 

364.000 kWh 

4118. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 

постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-138/19 од 22 ноември 2019 

година на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Регулаторна-

та комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 16 де-

кември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица му се издава ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија од фотонапонска електроцен-

трала ФЕЦ „МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-138/19  

16 декември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги МАКС 

увоз - извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Кли-

мент Охридски“ б.б. Струмица, Република Северна 

Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 декември 

2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 19 јуни 2049 

година 
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5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-401-2019 

 

6. Единствен матичен број: 4161033 

 

7. Единствен даночен број: 4027990116784 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ „МАКС АДМИНИС-

ТРАЦИЈА“ со локација на кровна конструкција на по-

стоечки објекти на КП бр. 107/4, КО Струмица, Оп-

штина Струмица. 

 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ „МАКС АДМИНИС-

ТРАЦИЈА“, со технички карактеристики наведени во 

Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-

ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-

но правилниците и другите прописи кои ги донесува 

или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија врз 

основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 
 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 
 
12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  
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13. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

„МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 53,2 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба: 2019 година 

- година на завршеток на градба: 2019 година 

- година на почеток на работа: 2019 година  

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели: 190 

- тип на фотонапонски панели: поликристални  

- производител на фотонапонски панели: PiKCELL 

GROUP PiK280P(60) 

- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 280 WP 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 1 парч, 70 000 Wp,  

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.650 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија: 

70.500 kWh 

__________ 

4119. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен Весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), поста-

пувајќи по барањето за користење на повластена тари-

фа на електрична енергија на Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

УП1 бр. 08-147/19 од 5 декември 2019 година, Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија на седницата одржана на 

16 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. 

Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се одобрува ко-

ристење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ ТО-

ПОЛКА 317“, со инсталирана моќност од 1997,5 kW и 

со локација на КП бр.855/15, 855/16, и 855/17 КО Дре-

ново, Oпштина Чашка. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиш-

те на бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-206, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕ ТОПОЛКА 317“, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.855/15, 855/16, и 855/17 КО Дреново, Oпштина 

Чашка, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 

1997,5 kW (една генераторска единица со моќност од 

1997,5 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.516.632 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 

317“, УП1 бр. 08-135/15 од 20 октомври 2015  година, 

односно се одобрува користење на повластените тари-

фи за одделните блокови, според следната табела: 
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- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија ја доставува оваа 

одлука до барателот, Министерството за економија, Ми-

нистерството за животна средина и просторно планирање, 

Агенцијата за енергетика на Република Северна Македо-

нија, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

Операторот на електродистрибутивниот систем. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 08-147/19  

16 декември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4120. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен Весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), поста-

пувајќи по барањето за донесување на решение за стек-

нување на статус на повластен производител на Друш-

твото за производство, трговија и услуги МХЕ ТО-

ПОЛКИ ДОО Скопје УП1 бр. 08-146/19 од 5 декември 

2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. 

Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се издава решение 

за стекнување на статус на повластен производител за 

хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 317”, со 

инсталирана моќност од 1997,5 kW и со локација на КП 

бр.855/15, 855/16 и 855/17 КО Дреново, Општина Чашка. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиш-

те на бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-206, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕ ТОПОЛКА 317”, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.855/15, 855/16 и 855/17 КО Дреново, општина 

Чашка, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 

1997,5 kW (една генераторска единица со моќност од 

1997,5 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.516.632 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 23 

декември 2039 година. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија го доставува 

ова решение до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 08-146/19  

16 декември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4121. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Северна Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 

26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 

145/12, 170/13, 139/14, 147/15 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министер-

ството за труд и социјална политика 
 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2019 година, во однос на месец октомври 2019 го-

дина, е пониска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец ноември 2019 го-

дина, во однос на месец октомври 2019 година, работо-

давачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на 

платите во Република Северна Македонија, ја вршат на 

нивото на правото утврдено за претходниот месец. 

 

 Министер 

 за труд и социјална политика, 

 Мила Царовска, с.р. 
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