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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2109.
Указ бр. 1
од 22 јуни 2020 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011, 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020),
член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011,
55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.
101/2019 и 14/2020)
СЕ ПОСТАВУВА
полковник ПАВЛЕСКИ Столе Горан
ЗА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ВАШИНГТОН, СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
ФЧ: полковник, по формација полковник
лична ВЕС: 31040
до сега: Сектор за меѓународна соработка, Министерство за одбрана
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр. 06-754/1
22 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2110.
Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање
на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр.
76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и
140/18 ), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
Сe запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии, и тоа:
1. ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА
(не е доставено: годишна сметка);
2. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: извештај од регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај);
3. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не е доставено: извештај од регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај);
4. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не е доставено: извештај од регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски
извештај);
5. УНИТЕТИ (не е доставено: извештај од регистар
на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај);
6. БОШЊАЧКИ ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ (не е доставено: годишен финансиски извештај);
7. ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: годишна сметка);

8. ГРАЃАНСКО ДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не е
доставено: извештај од регистар на примени донации);
9. ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не е доставено: извештај од регистар на
примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај);
10. ПОПУЛИ (не е доставено: извештај од регистар
на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај);
11. ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА (не е доставено: извештај од регистар на
примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај);
12. АЛТЕРНАТИВА (не е доставено: годишен финансиски извештај);
13. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: извештај од регистар на
примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај).
Политичките партии од точките од точките 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70 и 71 согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 486/20
од 11.5.2020 година се избришани од Единствениот
судски регистар на политички партии.
Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна
Македонија за политичките партии ќе трае до уредно
исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од
Законот за финансирање на политичките партии.
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08,
161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).
Образложение
До Министерството за правда согласно член 27-б
од Законот за финансирање на политичките партии
(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08,
96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), Државниот завод
за ревизија достави Предлог број 25-11/79 од 21.5.2019
година за донесување на Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019
година, односно не доставиле извештај од регистар на
примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не
ги исполниле следните политички партии: Демократска обнова за Македонија; Обединети за Македонија;
Македонска алијанса; Српска Напредна странка во Македонија; Унитети; Бошњачки Демократски Сојуз;
Глас за Македонија; Граѓанско демократска унија; Демократски сојуз на Власите од Македонија; Попули;
Интегра – Македонска конзервативна партија; Алтернатива; Социјалдемократска партија на Македонија.
Согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 , 23/13 и 140/18),
политичката партија подготвува извештај од регистар
за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31
март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до
Државниот завод за ревизија.
Согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18),
надзорот над финансиско-материјалното работење на
политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска
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година за претходната година. Исто така, годишната
сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до:
Управата за јавни приходи, Централниот регистар и
Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават
на своите веб страни.
Согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18),
политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат
годишен финансиски извештај за претходната година.
Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните ограноци и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.
Согласно член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на
своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.
Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не
постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник
на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12,
23/13 и 140/18 ), согласно член 27-б став 4 од истиот
закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се
одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на
истата во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 11-1522/6
19 јуни 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2111.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 64 став 3 од Законот
за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15,
190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА
НА КАПИТАЛОТ
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15,
218/16 и 221/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19 и 116/20), во точката 66,
по ставот 5 се додава нов став 6 којшто гласи:

„При утврдувањето на вкупниот рок на достасување од ставот 5 од оваа точка не се зема предвид продолжувањето на рокот на достасување на потрошувачките кредити извршенo во периодот од 25 март до 30
септември 2020 година, согласно со точката 58-б од
Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20).“
2. Оваа одлука стапува во сила на денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/IX-1/2020
на Народната банка на
19 јуни 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
2112.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14,
153/15, 6/16 и 83/18) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11,
188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ,
МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ
ВО СТРАНСТВО
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 42/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 50/19 и
181/19), во точката 2, по потточка 2.12 се додава нова
потточка 2.13, којашто гласи:
„2.13 Резидентите коишто имаат обврска/задолжение за плаќање определена обврска кон надлежен орган/правно лице во странство (нотарска тарифа, судски
такси, банкарски провизии или извршни трошоци).
Обврската од ставот 1 од оваа потточка се докажува со поднесување документ во оригинал или фотокопија заверена од надлежен орган – нотар од којшто ќе може да се утврди обврската на резидентот
да изврши плаќање кон надлежен орган/правно лице
во странство.
Сметката кај странската банка отворена за обврските од ставот 1 од оваа потточка може да се користи само за трансфер на средства во странство до висината на износот на обврската за плаќање кон надлежниот орган / правното лице.“
2. Во точката 3 став 1, по зборовите „точка 2“ се додаваат зборовите „потточки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.12.“
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3. Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/IX-2/2020
на Народната банка на
19 јуни 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2113.
Врз основа на член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република 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), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Средствата за следење и откривање на присуство на
резидуи во производите од животинско потекло од
увоз во висина од 1.400.000,00 денари се распоредени
на следниот начин:

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ
СУПСТАНЦИИ КАЈ ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи и
суровини од животинско потекло за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 26/20), членот 10 се менува и гласи:
“Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања во висина од 16.800.000,00 денари се обезбедуваат согласно
дел III точка 1 од Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година,
од кои за дијагностичко испитување на присуство на
резидуи во суровините и производите од животинско
потекло се предвидени средства во висина од
15.400.000,00 денари и за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз се предвидени средства во висина од
1.400.000,00 денари.
Средствата за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во суровините и производите од животинско потекло во висина од 16.800.000,00 денари се
распоредени на следниот начин:

Член 2
Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој план.
Член 3
Овој план влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-1399/2
10 јуни 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

22 јуни 2020
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2114.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10
ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните
обвинители на Република Северна Македонија
(„Службен весник РМ“ бр.150/07), на одржаната деведесет и петта седница на ден 11.6.2020 година ја
донесе следната

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престануваат заклучно со 24.7.2020 година.
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 11.6.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОР бр. 5/20
11 јуни 2020 година
Скопје

ОДЛУКА
I
На Светлана Никодијевиќ Матевска – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, по
нејзини барање, а поради исполнување на условите за
старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос и
престануваат заклучно со 30.6.2020 година.
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 11.6.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОР бр. 4/20
11 јуни 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.
__________

2115.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10
ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните
обвинители на Република Северна Македонија
(„Службен весник РМ“ бр.150/07), на одржаната деведесет и петта седница на ден 11.6.2020 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
I
На Илван Евтимов – јавен обвинител во Основното
јавно обвинителство Кочани, му се утврдува престанок
на функцијата јавен обвинител поради исполнување
услови за старосна пензија.

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2116.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22.6.2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

60,50 (денари/литар)
62,50 (денари/литар)
52,00 (денари/литар)
41,00 (денари/литар)
25,396 (денари/килограм)

22 јуни 2020

Бр. 167 - Стр. 7

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

19,216 (денари/литар)
20,958 (денари/литар)
19,298 (денари/литар)
19,070 (денари/литар)
18,132 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,643 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,596 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,569 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,450 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени
со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат
обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

24,692 (денари/литар)
24,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
9,136 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 23.6.2020 година и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-1441/1
22 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
2117.
Врз основа на член 30 став (2) и (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.
79/09), член 50 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) Градоначалникот на Општина Битола м-р Наташа Петровска, Градоначалникот на Општина Ресен, Живко Гошаревски Градоначалникот на Општина Демир Хисар, Марјанче Стојановски Градоначалникот на Општина Новаци Љубе Кузманоски и Градоначалникот на Општина Могила, Јасмина Гулевска на 28.5.2020 година, склучија
АНЕКС ДОГОВОР
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА
Член 1
Во Договорот за здружување на финансиски средства заведен во Општина Битола бр. 08-418/10-2018 од 7.2.2019
година, Договорот за здружување на финансиски средства заведен во Општина Ресен бр. 09-279/2 од 7.2.2019 година,
Договорот за здружување на финансиски средства заведен во Општина Демир Хисар бр. 08-552/5 од 7.2.2019 година,
Договорот за здружување на финансиски средства заведен во Општина Могила бр. 03- 842/2 од 2018 година и Договорот за здружување на финансиски средства заведен во Општина Новаци бр. 03-261/1 од 28.2.2019 година
Во членот 5 се додава нов став 3 кој гласи:
„Времетраењето на овој договор е заклучно со 31.12.2020 година“.
Член 2
Овој Анекс договор е склучен во 11 примероци од кои по 2 за секоја од договорните страни и еден примерок за Регионалниот ресурсен центар центар за слепи лица и лица со оштетен вид за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила – Битола.
Договорни страни:
Бр. 08-76/7
28 мај 2020 година
Скопје

Општина Битола
Градоначалник,
м-р Наташа Петровска, с.р.

Бр. 09-1017/2
9 јуни 2020 година
Скопје

Општина Ресен
Градоначалник,
Живко Гошаревски, с.р.

Бр. 12-539/2
12 јуни 2020 година
Скопје

Општина Демир Хисар
Градоначалник,
Марјанче Стојановски, с.р.

Бр. 03-427/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Општина Новаци
Градоначалник,
Љубе Кузманоски, с.р.

Бр. 03-488/1
16 јуни 2020 година
Скопје

Општина Могила
Градоначалник,
Љубе Кузманоски, с.р.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

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

