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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1524. 
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИ-
НОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-
тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2020 
година („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 278/19, 13/20 и 88/20)  во член 2 став (2) во 
табелата по подмерката 1.18. се додава нова подмерка 
1.19. која гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Член 2 

Во членот 4 во точката 1 зборовите „31 мај“ се за-

менуваат со зборовите „30 јуни“, а зборовите „и 1.18. “ 

се заменуваат со зборовите„ 1.18. и 1.19.“ 

Во точката 4. во алинејата 1 зборот „мај“ се замену-

ва со зборот „јуни“,. 

Во алинејата 2 зборот „јуни“ се заменува со зборот 

„јули“.  
 

Член 3 

Во Прилогот 1 кај сончогледот бројот „4,5“ се заме-

нува со бројот „3,5“.  

  Стр. 
1539. Програма за изменување на Прог-

рамата за изградба и реконструкци-
ја на средни училишта за 2020 го-
дина ....................................................... 15 
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1541. Програма за изменување и допол-
нување на Програмата за финансис-
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2020 година .......................................... 19 

 Огласен дел ......................................... 1-12 

 

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

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

 
Бр. 44-3462/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1525. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на  28 ап-
рил  2020 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

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

нот за минерални суровини за време на вонредна сос-
тојба (“Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр.103/20) член 1 во ставот 2 по зборовите „за 
склучување на договор за детални геолошки истражу-
вања по влегување во сила на одлуката за доделување 
на концесијата“ се додаваат зборовите „и рокот за пла-
ќање на понудениот концесиски надоместок за добива-
ње на концесијата“, а по зборовите „за склучување на 
договор за експлоатација на минерални суровини по 
влегување во сила на одлуката за доделување на конце-
сијата“ се додаваат зборовите „и рокот за плаќање на 
понудениот концесиски надоместок за добивање на 
концесијата“. 

 
Член 2 

Во членот 2 по зборовите „за склучување на дого-
вор за детални геолошки истражувања по влегување во 
сила на одлуката за доделување на концесијата“ се до-
даваат зборовите „и рокот за плаќање на понудениот 
концесиски надоместок за добивање на концесијата“, а 
по зборовите „за склучување на договор за експлоата-
ција на минерални суровини по влегување во сила на 
одлуката за доделување на концесијата“, се додаваат 
зборовите „и рокот за плаќање на понудениот конце-
сиски надоместок за добивање на концесијата“. 
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Член 3 
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

 
Бр. 44-3469/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1526. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 ап-
рил 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКО-
НОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за угостителската дејност („Службен вес-

ник на Република Македонија бр.62/04, 89/08, 115/10, 
53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16 ,71/16 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 31/20), ќе се приме-
нува за време на траење на вонредната состојба докол-
ку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уре-
дено.   

За рокот на важноста на лиценците за вршење на 
угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и 
дискоклуб на отворен простор за време на траење на 
вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа 
уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Важноста на лиценците за вршење на угостителска 
дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на 
отворен простор, чиј рок на важење е истечен или ќе 
истече за време на траењето на  вонредната состојба, се 
продолжува за време на траењето на вонредната сос-
тојба.  

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3482/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1527. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 
април 2020 година донесе 

У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) ќе се приме-
нува за време на траење на вонредната состојба, докол-
ку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уре-
дено.  

За полагањето на испитот за стручна оспособеност 
за ракувачи на енергетски уреди и постројки за време 
на траење на вонредната состојба, ќе се применуваат 
одредбите од оваа уредба со законска сила.  

  
Член 2 

Полагањето на испитот за стручна оспособеност за 
ракувачи на енергетски уреди и постројки се одложува 
за време на траењето на вонредната состојба.  

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3506/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1528. 
Врз основа на членот 126 став 1 од Уставот на Ре-

публика Северна  Македонија и членот 36 став 1 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“,  бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, бр. 98/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 28 април 2020 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД-

ДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД 
ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕ-
ДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, 

ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ  
АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

(1) Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат 

условите, начинот и постапката на финансиска под-

дршка на работодавачите погодени од здравствено-еко-

номската криза предизвикана од коронавирусот 

COVID-19, заради исплата на платите на работниците 

за месеците април и мај 2020 година. 

(2) „Работодавач“ во смисла на оваа уредба е секој 

правен субјект кој вработува работници врз основа на 

договор за вработување, физичко лице кое вработува 

работници врз основа на договор за вработување и ра-

ботодавач корисник согласно со Законот за приватни 

агенции за вработување. 
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Член 2 
(1) Финансиската поддршка на работодавачот од 

членот 1 став (2) на оваа уредба со законска сила ќе се 
спроведува преку Владина Програма за финансиска 
поддршка на работодавачи погодени од здравствено-
економската криза предизвикана од коронавирусот 
COVID-19 со исплата на финансиски средства на смет-
ка на работодавачот-барател на финансиска поддршка 
за исплата на платите на работниците за месеците ап-
рил и мај 2020 година (во понатамошниот текст: „рабо-
тодавач-барател на финансиска поддршка“).   

(2) Предмет на финансиска поддршка е исплатата 
на платите на работниците кај работодавачот-барател 
на финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 
година, во износ најмногу до 14.500 денари месечно по 
работник, согласно со работното време (полно  или 
неполно работно време) на кое е пријавен работникот, 
намалено за работното време за кое работникот оства-
рува надоместок на плата кој не паѓа на товар на рабо-
тодавачот.  

 
Член 3 

(1) Работодавачот-барател на финансиска поддршка 
до Управата за јавни приходи поднесува Барање за фи-
нансиска поддршка на работодавач заради исплатата 
на платите за месеците април и мај 2020 година. Фор-
мата и содржината на Барањето за финансиска под-
дршка за исплатата на платите на работниците е дадено 
во Прилог и е составен дел на оваа уредба со законска 
сила.  

(2) Барањето од ставот (1) на овој член, работодава-
чот-барател на финансиска поддршка го поднесува 
преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи 
до 7-ти во месецот за претходниот месец, а комплет-
носта на Барањето го потврдува Управата за јавни при-
ходи, во рок од 3 дена од денот на приемот на бара-
њето. 

(3) Во Барањето од ставот (1) на овој член, работо-
давачот-барател на финансиска поддршка дава Изјава 
за исполнетоста на условите од ставот (5) на овој член 
и членот 4 на оваа уредба со законска сила. 

(4) Составен дел на Барањето од ставот (1) на овој 
член е задолжителен Прашалник според стандардите 
на Светска Банка со кој се утврдува можноста за фи-
нансирање на финансиската поддршка од членот 2 став 
(2) на оваа уредба со законска сила од средства обезбе-
дени од Светска Банка и истиот не претставува предус-
лов за добивање на финансиска поддршка од буџетски 
средства. 

(5) За користење на финансиската поддршка, рабо-
тодачот-барател на финансиска поддршка треба да ги 
исполни следните услови: 

a) намалувањето на вкупните приходи намалени за  
одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од 
редовното работење на работодавачот-барател на фи-
нансиска поддршка остварени во месец април 2020 го-
дина или во месец мај 2020 година да изнесува повеќе 
од 30% во однос на месечниот просек на вкупните при-
ходи намалени за одделни еднократни приходи кои 
непроизлегуваат од редовното работење остварени во 
2019 година, а за работодавач-барател на финансиска 
поддршка кој е запишани во соодветен регистар (осно-
вање) после месец март 2019 година, намалувањето на 
вкупните приходи намалени за одделни еднократни 
приходи кои не произлегуваат од редовното работење 
на работодавачот-барател на финансиска поддршка ос-

тварени за месец април 2020 година или месец мај 2020 
година да изнесува повеќе од 30% во однос на месеч-
ниот просек на вкупните приходи намалени за одделни 
еднократни приходи кои не произлегуваат од редовно-
то работење на работодавачот-барател на финансиска 
поддршка остварени од денот на запишувањето во со-
одветен регистар во 2019 година и месеците јануари и 
февруари 2020 година. За работодавачот-барател на 
финансиска поддршка кој врши дејност од сезонски ка-
рактер, намалувањето на просечните вкупни приходи 
намалени за одделни еднократни приходи кои не про-
излегуваат од редовното работење на работодавачот-
барател на финансиска поддршка остварени за послед-
ниот сезонски период од 4 месеци споредено со про-
сечните вкупни приходи намалени за одделните еднок-
ратни приходи кои не произлегуваат од редовното ра-
ботење на работодавачот-барател на финансиска под-
дршка остварени за сезонскиот период од истите 4 ме-
сеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%, 

б) работодавачот-барател на финансиска поддршка 
да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да 
нема извршено исплата по основ на награда за деловна 
успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на 
годишна награда на вработените и органите на управу-
вање и надзор на работодавачот-барател на финансиска 
поддршка, од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, до денот исплатата на платата за месец мај 
2020 година и  

в) најмногу 10% од вкупниот број на вработени кај 
работодавачот-барател на финансиска поддршка да 
имаат поединечна месечна нето плата над 120.000 де-
нари месечно по вработен, за месецот за кој се бара фи-
нансиска поддршка. 

Работодавачот-барател на финансиска поддршка 
кој на повеќе од 10% од вкупниот број вработени им 
исплатува поединечна нето плата повисока од 120.000 
денари за месецот за кој се бара финансиска поддршка 
не ги исполнува условите од првата реченица на оваа 
точка.  

 
Член 4 

(1) Работодавач-барател на финансиска поддршка 
не може да користи финансиска поддршка за работник 
доколку: 

а) нето платата на работникот за последните три 
месеци пред поднесување на Барањето од членот 3 став 
(1) на оваа уредба со законска сила е повисока од 
39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на ча-
совите на пријавено работно време (полно или неполно 
работно време) или доколку засновал работен однос за 
време пократко од три месеци, нето платата на работ-
никот е повисока од 39.900 денари за секој месец од-
делно за периодот за кој е пријавен во работен однос, 
сразмерно на часовите на пријавено работно време 
(полно или неполно работно време),  

б) користи субвенционирање согласно со Уредбата 
со Законска сила за субвенционирање на исплата на 
придонеси од задолжително социјално осигурување за 
време на вонредна состојба, освен работодавач коj 
врши дејност наведена согласно со Националната кла-
сификација на дејности - НКД Рев. 2: угостителска деј-
ност (шифра 56 - дејности за подготовка и служење на 
храна), туризам (шифра 79 - туристички агенции орга-
низатори на патувања (туроператори) и останати резер-
вациски услуги како и дејностите поврзани со нив и 
шифра 55 - објекти за сместување) и транспорт (шифра 
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49 - копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 
50 - воден транспорт, шифра 51 - воздухопловен тран-
спорт и 52 - складирање и помошни дејности во прево-
зот) кој за 2018 и 2019 година нема искажано загуба 
после оданочување и нема неплатени јавни давачки 
(данок на додадена вредност, данок на добивка, данок 
на личен доход, придонеси од задолжително социјално 
осигурување, како и акцизи и царини) согласно со обја-
вената Листа на должници на доспеани и неплатени 
долгови бр. 03/2020 на веб страната на Управата за јав-
ни приходи и заклучно со 29 февруари 2020 година не 
доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити 
подолго од 90 дена од денот на достасаноста, согласно 
со податоците за задолженост од соодветен јавен ре-
гистар/биро. 

в) користи ослободување од плаќање на данокот на 
личен доход и придонеси од задолжително социјално 
осигурување, согласно со Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност (за мерките од 
проектот „Македонија вработува“) и   

г) вработува работник за дополнително работење, 
согласно со членот 121 од Законот за работните од-
носи. 

(2) Финансиска поддршка за исплата на платите не 
може да користи: 

- орган на државна и на локална власт и други 
државни органи основани согласно со Уставот на Ре-
публика Северна Македонија и со закон,  институција 
која врши дејност од областа на образованието, нау-
ката, здравството, културата, трудот, социјалната заш-
тита и заштитата на детето, спортот, како и во други 
дејности од јавен интерес утврден со закон, а организи-
рани како агенции, фондови, јавни установи, јавни 
претпријатија и трговски друштва основани од Репуб-
лика Северна Македонија, општините, градот Скопје и 
општините во градот Скопје и 

- приватна агенција за вработување за работник кој 
е отстапен кај работодавач од став (2) алинеја 2 на овој 
член. 

 
Член 5 

(1) Работодавачот со комплетното Барање од чле-
нот 3 став (2) на оваа уредба со законска сила, за работ-
ниците за кои побарува финансиска поддршка, во по-
лето 3.4б. од МПИН образецот внесува шифра 5000.  

(2) Работодавачот кој истовремено може да користи 
друга мерка за субвенционирање на социјалните при-
донеси и/или данок на доход во полето 3.23 од МПИН 
образецот ја внесува соодветната шифра за ослободу-
вање и истата ја комбинира (користи истовремено) со 
шифрата од ставот (1) од овој член. 

(3) После обработка на МПИН образецот, Управата 
за јавни приходи го информира работодавачот-барател 
на финансиска поддршка за вкупниот износ на финан-
сиската поддршка што ќе биде исплатена за соодветни-
от месец.   

(4) Управата за јавни приходи испраќа известување 
до Владата на Република Северна Македонија за рабо-
тодавачите кои ги исполниле условите за финансиска 
поддршка за исплата на платите. Известувањето сод-
ржи податоци за: ЕДБ/ЕМБГ на работодавачот-даночен 
обврзник, назив/име и презиме, адресни податоци, из-
нос на одобрената финансиска поддршка и трансакцис-
ка сметка на работодавачот-корисник на финансиска 
поддршка. 

(5) Износот на финансиска поддршка од членот 2 
став (2) на оваа уредба со законска сила се исплатува 
од 10-ти во месецот за претходниот месец преку Вла-
дина Програма за финансиска поддршка на работода-
вачи погодени од здравствено-економската криза пре-
дизвикана од коронавирусот COVID-19 на сметка на 
работодавачот-корисник на финансиска поддршка кој 
ги исполнил условите од членот 3, став (5) и членот 4 
на оваа уредба со законска сила, согласно со известува-
њето од Управата за јавни приходи, односно во рок од 
5 дена од прифатениот МПИН образец со одобрена фи-
нансиска поддршка согласно со оваа уредба со закон-
ска сила. 

 
Член 6 

(1) Работодавачот кој користел финансиска под-
дршка за исплата на плати има обврска да ги врати до-
биените финансиски средства во целост, заедно со ка-
мата согласно со Законот за даночната постапка, до-
колку по извршена контрола од страна на Управата за 
јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд се 
утврди дека работодавачот не ги исполнил условите од 
членот 3 став (5), членот 4 и ставот (2) на овој член од 
оваа уредба со законска сила. 

(2) За времетраење на финансиската поддршка сог-
ласно со оваа уредба со законска сила и два месеци по-
сле нејзиното престанување (заклучно со месец јули 
2020 година) бројот на вработени кај работодавачот кој 
користи финансиска поддршка за исплата на плати, со 
исклучок на пензионираните и починати работници, во 
однос на бројот на вработени во месец март 2020 го-
дина, не смее да се намали за повеќе од: 

- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка, 

- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 врабо-
тени во месецот за кој користел финансиска поддршка 
и 

- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка. 

(3) Ако намалениот број на вработени пресметан на 
начинот од  ставот (2) на овој член е нецел број, бројот 
се заокружува на првиот поголем цел број. Бројот на 
вработени што работодавачот корисник на финансиска 
поддршка треба да го задржи ги вклучува вработените 
на неопределено време, определено време и вработени-
те со работно време пократко од полното работно 
време. 

 
Член 7 

(1) Работодавачот кој го искористил правото на фи-
нансиска поддршка за исплата на плати, има обврска 
примените финансиски средства да ги врати во Буџетот 
на Република Северна Македонија, но најмногу до из-
носот од 50% од остварениот финансиски резултат 
пред оданочување за 2020 година зголемен за износот 
на оданочивите расходи и помалку искажаните прихо-
ди во Даночниот биланс за обврзниците на данокот на 
добивка; за обврзниците на годишниот данок на вкупен 
приход, најмногу до износот од 50% од финансискиот 
резултат пред оданочување искажан во Билансот на ус-
пех за 2020 година, односно за вршителите на дејност, 
најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот 
финансиски резултат пред оданочување во Билансот на 
приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголе-
мен за непризнаените расходи за даночни цели во го-
дишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на 
доход од вршење на самостојна дејност. 



 Стр. 6 - Бр. 111                                                                             28 април 2020 
 

(2) Работодавачот кој го искористил правото на фи-
нансиска поддршка за исплата на плати и кој не иска-
жал даночна основа за оданочување во Даночниот би-
ланс, износот на примена финансиска поддршка за ис-
плата на плати нема да ја врати во Буџетот на Републи-
ка Северна Македонија, доколку нема обврски по ос-
нов на неплатени даноци и придонеси. 

(3) За целите на пресметувањето на износот за вра-
ќање на примената финансиска поддршка за исплата на 
плати од ставовите (1) и (2) на овој член, работодава-
чот кој го искористил правото на финансиска под-
дршка за исплата на плати поднесува Барање за 
пресметување на износот за враќање на примената фи-
нансиска поддршка за исплата на плати до Управата за 
јавни приходи. Формата и содржината на барањето го 
пропишува министерот за финансии.   

(4) Враќањето на износот од ставовите (1) и (2) на 
овој член ќе се изврши на три месечни рати, без ка-
мата, во месеците април, мај и јуни 2021 година. 

(5) Финансиската поддршка за исплата на плати е 
неповратна за работодавач-корисник на финансиска 
поддршка кој вработува до 250 вработени, кој: 

- во последните 2 години искажал добивка после 
оданочување,  

- не се наоѓа на листата на должници согласно со 
последната објавена Листа на должници на доспеани и 
неплатени долгови на Управата за јавни приходи на де-
нот на поднесување на барањето, 

- заклучно со 29 февруари 2020 година не доцнел со 
плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 
90 дена од денот на достасаноста, согласно со подато-
ците за задолженост од соодветен јавен регистар/биро, 

- ќе докаже дека финансиските средства во износ 
еднаков или поголем од износот на добиена финансис-
ка поддршка ги искористил за: 

а) инвестиции во вработени: 
- обука на вработените во области како што се мар-

кетинг и брендирање, финансиско управување, подоб-
рување на производството, истражување и развој, ди-
гитални вештини и надградба и слични обуки, 

- обука на вработените за управување како што е 
бизнис менаџмент, стратегија, корпоративно управува-
ње или која било активност дефинирана под обука на 
вработените за целите на вршење на дејноста. 

б) оперативни подобрувања на компанијата:  
- набавки поврзани со надградба на производството 

(на пр. подобрување на производство и дизајнирање на 
процеси), маркетинг и брендирање, промена на делов-
ниот модел, дигитална трансформација (автоматиза-
ција, онлајн трговија), нова експанзија на пазарот, раз-
вој на нов производ и слични набавки, 

- воведување на акредитирани нови стандарди, на-
бавки на патенти, авторски права, трговски марки и 
други права од интелектуална сопственост, 

в) продуктивен капитал: 
- набавки на опрема и други средства кои се корис-

тат за подобрување на ефикасноста и продуктивноста 
на работењето, опрема поврзана со производството, 
компјутери и друга соодветна опрема, софтвер, опрема 
за транспорт и слични набавки во функција на вршење 
на дејноста. 

(6) Набавките за целите на вообичаени деловни ак-
тивности на компанијата нема да бидат признаени за 
набавки од ставот (5) алинеја четврта на овој член 
(пример: плати, канцелариски трошоци, трошоци за од-
ржување, комунални трошоци, трошоци за сметковод-

ство и правни работи, за усогласеност и владини 
такси), трошоци за финансирање, изнајмување, про-
дажни активности /рекламирање, репрезентација, тр-
говски изложби/, набавки за одржување на постојниот 
софтвер, набавки за одржување на постојните сертифи-
кати во индустријата и слични тековни набавки (тро-
шоци). 

(7) Набавките од ставот (5) на овој член работодава-
чот-корисник на финансиска поддршка треба да ги из-
врши до крајот на 2020 година.  

(8) Работодавачот-корисник на финансиска под-
дршка кој ги исполнил условите од ставот (5) на овој 
член до Управата за јавни приходи доставува Барање 
за претворање на финансиската поддршка за исплата 
на плати во грант најдоцна до рокот за поднесување на 
даночниот биланс за 2020 година, со приложување на 
фактури за извршените набавки од ставот 5 на овој 
член и изводи од носител на платен промет како доказ 
за извршеното плаќање на фактурите. Кон Барањето за 
претворање на финансиската поддршка за исплата на 
плати во грант, работодавачот-корисник на финансиска 
поддршка до Управата за јавни приходи доставува 
Уверение за платени даноци и придонеси. Формата и 
содржината на барањето го пропишува министерот за 
финансии.  

(9) Работодавачот-корисник на финансиска под-
дршка кој не ги исполнил условите од ставот 5 на овој 
член и не ги презентирал доказите од ставот 8 на овој 
член, враќањето на износот од ставовите (1) и (2) на 
овој член ќе го изврши на три месечни рати, без ка-
мата, сметано од денот на добивањето на решение за 
одбивање на барањето од ставот 6 на овој член од 
Управата за јавни приходи. 

(10) Во рок од 15 дена од приемот на Барањето  од 
ставот (3) на овој член Управата за јавни приходи го 
известува работодавачот за пресметаниот износот за 
враќање на добиената финансиска поддршка или за це-
лосно ослободување од враќање на добиената под-
дршка согласно со ставот (2) од овој член, или во рок 
од 15 дена од приемот на Барањето од ставот (8) на 
овој член го известува работодавачот за одбивање на 
барањето за претворање на финансиската поддршка за 
исплата на плати во грант или издава решение за прет-
ворање на финансиската поддршка за исплата на плати 
во грант.    

 
Член 8 

Подзаконските прописи од членот 7 став (3) и став 
(8) од оваа уредба со законска сила министерот за фи-
нансии ќе ги донесе најдоцна во рок од 20 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска 
сила. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овaa уредба со 
законска сила престанува да важи Уредбата со закон-
ска сила за финансиска поддршка на работодавачите од 
приватниот сектор погодени од здравствено-економ-
ската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради 
исплата на платите за месеците април и мај 2020 годи-
на („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ број 93/20 и 97/20). 

 
Член 10 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3523/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1529. 

Врз основа на член 18 став (1) 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, 21/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19 ), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката - Скопје се дава на трајно користење без надоместок недвижна ствар која 

се наоѓа на КП бр.3185 КО Гевгелија, запишана во Имотен лист бр.101707, сопственост на Република Северна 

Македонија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2352/1 Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1530. 

Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република 

Mакедонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.98/19 и 153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР 

ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компју-

терски инциденти за 2019 година, донесен од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во сора-

ботка со министерот за информатичко општество и администрација бр.1802-1193/1 од 20.03.2020 година.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2389/1 Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1531. 
 
 
 
 

 
Бр. 44-2416/1 Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 



28 април 2020  Бр. 111 - Стр. 13 

 
 

1532. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИKОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОТ-
СТРЕЛ НА ДИВЕЧ, КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ 
И НЕГОВИТЕ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ВО ЛОВИШ-
ТАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за изменување на Ценовникот за отстрел на дивеч, ко-
ристење на дивечот и неговите делови и услуги во ло-
виштата на Јавното претпријатие за управување и заш-
тита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН”- Скопје 
бр.02-344/1 од 16.4.2020 година, донесен од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, од-
ржана, на 16.4.2020 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2425/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1533. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИKОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОГРЕВНО И 
ТЕХНИЧКО ДРВО И ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за изменување на Ценовникот за огревно и техничко 
дрво и други шумски  производи и услуги во Јавното 
претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје “ЈАСЕН”- Скопје бр.02-345/1 од 
16.4.2020 година, донесен од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана, на 
16.4.2020 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2426/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1534. 
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, 140/18 и „Службен весник на  Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19) и член 8 став (6) од Зако-
нот за технолошки индустриски развојни зони („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 28 април 2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2  

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за за-
купецот на земјиште Друштво за инженеринг, енергија, 
гас, трговија, монтажа и услуги АЛКА ЕНЕРЏИ ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште во  Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од  КП бр.656/1, КО Илинден вон 
град со површина од 19.877 м2 според Имотен лист 
бр.1936 и дел од КП бр. 9/1, КО Бунарџик со површина 
од 325м2  според Имотен лист бр.436, односно со вкуп-
на површина од 20.202 м2 согласно Геодетскиот елабо-
рат за геодетски работи за посебни намени за нумерич-
ки податоци бр.0802-11/2 од 30.01.2020 година, во соп-
ственост на Република Северна Македонија, што прет-
ставува градежно земјиште согласно Извод од Урба-
нистички план број 01/20 за Урбан блок 9, Градежна 
парцела 9.1, К.О. Илинден, К.О. Ајватовци, К.О. Бу-
нарџик, општина Илинден издадено од Дирекција за 
технолошко индустриски развојни зони на Република 
Северна Македонија бр. 08-215/2 од 27.01.2020 година, 
врз основа на ДУПД за ТИРЗ Скопје 2 со технички 
број H0212 од јули/2013 година, одобрен со Решение 
бр. 14-7947/2 од 19.08.2013 година  („Градежно зем-
јиште“). 

  
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 50 години, сметано од датумот на склучувањето 
на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-
јиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно 
за метар квадратен, во денарска противвредност, спо-
ред средниот курс на Народната банка на Република 
Северна Македонија на денот на уплатата, односно 
2.020.2 евра за една година, определено како фиксен 
износ; 

- По истекот на првите пет години од датумот кога 
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од 
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, де-
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сет дена пред датумот на кој е склучен  Договорот за 
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресме-
тува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспо-
собено за официјалната стапка на инфлација во Репуб-
лика Северна Македонија за претходната година, но не 
повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната 
стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра 
годишно за метар квадратен. 

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Дого-
ворот за долготраен закуп на градежно земјиште, заку-
пецот на земјиште доставува доказ за реализирана уп-
лата на закупнината на сметката на Буџетот на Репуб-
лика Северна Македонија, во износ од 10.101 евра во 
денарска противвредност според средниот курс на На-
родна банка на Република Северна Македонија на де-
нот на уплатата, како закупнина за првите пет години, 
за што закупецот на земјиште е претходно известен од 
страна на закуподавачот. 

По истекот на првите пет години од датумот кога е 
склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за 
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на 
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не 
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за дол-
готраен закуп на градежното земјиште, на сметката на 
Буџетот на Република Северна Македонија, за што за-
купецот на земјиште е претходно известен  од страна 
на закуподавачот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија”. 

 
Бр. 44-2650/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1535. 

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 и 275/19) 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 28 април 2020 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА „АЛБАНСКИ ТЕАТАР ЗА 

ДЕЦА И МЛАДИ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на нед-
вижни ствари - простории со вкупна површина од 628 
м², кои се наоѓаат на улица „Евлија Челебија“ бр.1, на 
КП бр.9032, КО Центар 1, запишани во Имотен лист 
бр.44824, сопственост на Република Северна Македо-
нија и тоа: 

- зграда бр.1, влез 001, кат 01, со внатрешна пов-
ршина од 102 м²; 

- зграда бр.1, влез 001, кат ПО, со внатрешна пов-
ршина од 233 м²; 

- зграда бр.1, влез 001, кат ПР, со внатрешна пов-
ршина од 293 м². 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надомест на Национална-
та установа „Албански театар за деца и млади“ - 
Скопје.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа „Албански театар за 
деца и млади“ - Скопје, во рок од 15 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. 44-2715/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
 

1536. 
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 
23/16 и 178/16),  Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 28 април 2020 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕ-

НИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ  
ПАТИШТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 
патишта – како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение недвижност која претставува: 

1. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 4100 КО 
Сирково, со површина од 660 м2, запишана во Имотен 
лист бр.845, согласно Решение за експропријација 
Екс.бр.26-1316 од 28.02.2020 година на Министерство-
то за финансии, Управа за имотно-правни работи – Од-
деление за првостепена управна постапка во Кавадарци 
и 

2. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 79 КО Сир-
ково, со површина од 150 м2, запишана во Имотен лист 
бр.1135, согласно Решение за експропријација 
Екс.бр.26-1315 од 28.02.2020 година на Министерство-
то за финансии, Управа за имотно-правни работи – Од-
деление за првостепена управна постапка во Кава-
дарци. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-2940/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1537. 
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 
23/16 и 178/16),  Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕ-
НИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ  

ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта – како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение недвижност која претставува: 

1. Земјоделско земјиште КП бр. 2829 КО Блаце 
Кале,  со површина од 1208 м², земјоделско земјиште 
КП бр. 2828 КО Блаце Кале, со површина од 2244 м², 
земјоделско земјиште КП бр. 2830 КО Блаце Кале, со 
површина од 622 м², и земјоделско земјиште КП бр. 
2831 КО Блаце Кале, со површина од 1661 м², запиша-
ни во Имотен лист бр.276, согласно Решение за ек-
спропријација Убр.25-41/20-2 од 28.02.2020 година на 
Министерството за финансии, Управа за имотно-прав-
ни работи – Одделение за првостепена управна поста-
пка во Чаир-Скопје; 

2. Шумско земјиште дел од КП бр. 2780 КО Блаце 
Кале,  со површина од 229 м², запишана во Имотен 
лист бр.312, согласно Решение за експропријација 
Убр.25-45/20-2 од 16.03.2020 година на Министерство-
то за финансии, Управа за имотно-правни работи – Од-
деление за првостепена управна постапка во Чаир-
Скопје; 

3. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 2781/2 КО 
Блаце Кале,  со површина од 84 м², запишана во Имо-
тен лист бр.312, согласно Решение за експропријација 
Убр.25-45/20-3 од 16.03.2020 година на Министерство-
то за финансии, Управа за имотно-правни работи – Од-
деление за првостепена управна постапка во Чаир-
Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3520/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1538. 

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за тутун, 
производи од тутун и сродни производи (*) (,,Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
27/20), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 28 април 2020 година, донесе 

 
П Р О Г  Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ТУТУНСКОТО  

ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2020 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансирање на активностите во 

тутунското производство за 2020 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 

13/20) во делот I во воведната реченица износот 
„2.000.000.000 “ се заменува со износот         
„1.890.000.000“.  

Во табелата во мерката 1 износот „2.000.000.000 “ 
се заменува со износот „1.890.000.000“. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен   весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2643/1   Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1539. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Северна Македонија за 
2020 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 265/19), Владата на Република Север-
на Македонија,  на седницата, одржана на 28 април 
2020 година, донесе  

    
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

ЗА 2020 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

средни училишта за 2020 година („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.227/19), во точка 1 
во ставот 3 износот „30.000.000“ се заменува со изно-
сот „15.300.000“. 

 
Табелата „Опис на планирани активности и распре-

делба на финансиски средства обезбедени со Потпрог-
рама ТГ - Изградба на средни училишта“, се заменува 
со нова табела, која  гласи:  

„Опис на планирани активности и распределба 
на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 
ТГ – Изградба на средни училишта: 

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ 

ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА 

Изградба, доградба и надградба 
на училишни објекти  

0.000 

Стручно-технички надзор при из-
градби, доградби и надградби на 
училишни објекти  

0.000 

Техничка документација, елабо-
рати, ревизија на техничка доку-
ментација и  трошоци за обезбе-
дување на податоци и услуги од 
страна на јавни институции, сред-
ства за непредвидени работи, до-
полнителни работи и вишоци по 
склучени договори 

300.000 

         ВКУПНО (Потпрограма ТГ) 300.000 
       “ 
Табелата „Опис на пренесени и планирани актив-

ности и распределба на финансиски средства обезбеде-
ни на Потпрограма ТД – Реконструкција на средни 
училишта“, се заменува со нова табела, која гласи: 

 
„Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 
ТД – Реконструкција на средни училишта 
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      2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3398/1 Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1540. 
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 

2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.265/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на  28 април 2020 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И  РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 
УЧИЛИШТА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр.1/20), во точка 1 во ставот 3 износот „140.000.000“ се заменува со износот 
„120.000.000“. 

 
Табелата  „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрог-

рама ТА – Изградба на основни училишта“, се заменува со нова табела, која  гласи:  
 
„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТА – Изградба на основни училишта: 

 
 

Табелата „Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени 
на Потпрограма ТБ –Реконструкција на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи: 

 
„Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на 

Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3472/1 Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1541. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 го-

дина („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за 

земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 

69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), член 12 од Законот за виното („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19), и член 66 од Законот за сточарството 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 278/19 и 13/20) во делот I во воведната реченица износот „4.000.000.000“ се заменува 

со износот „4.110.000.000“.  

Во табелата во мерката 10 износот „3.610.998.000 “ се заменува со износот „3.720.998.000 “.  

Во колоната „Вкупно“ износот „4.000.000.000“ се заменува со износот „4.110.000.000“. 

 

II 

Во делот II во табелата по подмерката  1.18. се додава нова подмерка 1.19. која гласи: 

„ 

1.19. 1.19. Директни плаќања за зелка од домашно производство продадена во период од  5 април до 5 мај 

2020 година.“. 

 

III 

Во делот XI износот „3.610.998.000 “ се заменува со износот „3.720.998.000“. 

 

IV 

Во делот XIV во табелата во мерка 1 по бројот 1.17. се додава бројот 1.19. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3508/1 Претседател на Владата 

28  април 2020 година на Република Северна Македонија, 

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