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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2086.
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 , 209/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.244/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година.
Член 2
Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална
година за општините во Република Северна Македонија, општините во Градот Скопје и Градот Скопје се
распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари за сите општини во Република Северна Македонија, на општините во Градот Скопје и Градот Скопје и
променлив дел кој се распределува за општините во Република Северна Македонија во износ од 88%, а за општините во Градот Скопје и Градот Скопје во износ од
12%.
Член 3
Променливиот дел на средства за општините во Република Северна Македонија се распределува според
следните критериуми:
- 65% според нивното учество во вкупниот број на
жители во Република Северна Македонија без Градот
Скопје, согласно со податоците од последниот извршен
попис на население објавени од Државниот завод за
статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Северна Македонија
без Градот Скопје, согласно со утврдените граници на
општините од органот надлежен за работите за премер
и катастар и
- 8% според нивното учество во вкупниот број на
населени места во Република Северна Македонија без
Градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во
Република Македонија.
Распределбата на средствата од став 1 на овој член
на општините во Република Северна Македонија се
врши според формулата:
0,65  EFn
0,27  EFn
0,08  EFn
Di 
 BZi 
 Pi 
 BNMi
BZn
Pn
BNMn

, каде

Di - претставува дотација која се распределува на
општината;
EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен)
износ на средства кои се распределуваат по општини;
BZn - претставува број на жители во Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на
население објавени од Државниот завод за статистика;
Pn - претставува површина на територијата на Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот
надлежен за работите за премер и катастар;
Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од
органот надлежен за работите за премер и катастар;
BNMn - претставува број на населени места во Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;
BNMi - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.
Член 4
Променливиот дел на средства наменет за распределба на Градот Скопје и на општините на Градот
Скопје од член 2 од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60.
Износот на средства утврден во став 1 од овој член,
наменет за општините во Градот Скопје, се распределува според следните критериуми:
- 65% според нивното учество во вкупниот број на
жители во Градот Скопје, согласно со податоците од
последниот извршен попис на население објавени од
Државниот завод за статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и
- 8% според нивното учество во вкупниот број на
населени места во Градот Скопје, согласно со член 11
од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.
Распределбата на средствата од став 2 на овој член
на општините во Градот Скопје се врши според формулата:
0,65  EFso
0,27  EFso
0,08  EFso
, BZi 
Di 
 Pi 
 BNMi ,каде
BZsk
Psk
BNMsk
Di - претставува дотација која се распределува на
општината во Градот Скопје;
EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен)
износ на средства кои се распределуваат за општините
во Градот Скопје;
BZsk - претставува број на жители во Градот
Скопје, согласно со податоците од последниот извршен
попис на население објавени од Државниот завод за
статистика;
BZi - претставува број на жители на општината во
Градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен
попис на население објавени од Државниот завод за
статистика.
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Psk - претставува површина на подрачјето на Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;
Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина во Градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници
на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;
BNMSsk - претставува број на населени места во
градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во
Република Македонија;
BNMi - претставува број на населени места во одделната општина во Градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот
за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2021
година.
Бр. 44-6066/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2087.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за правосудниот испит („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 190/19), ќе се
применува за време на траење на вонредната состојба,
доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку
уредено.
За полагањето на правосудниот испит за време на
траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Полагањето на правосудниот испит кое треба да се
спроведе согласно Законот за правосудниот испит
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 190/19), се одложува за време на траењето на вонредната состојба и се полага во дополнителна јулска
испитна сесија.
Полагањето на правосудниот испит кое е започнато
до 1 јануари 2020 година, а кое треба да се спроведе
согласно Законот за правосудниот испит („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 137/13 и 153/15),
се одложува за време на траењето на вонредната состојба.
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Член 3
Кандидатот го пријавува учеството на дополнителната јулска испитна сесија од денот на влегувањето во
сила на оваа уредба со законска сила до 30 јуни 2020
година.
Кандидатот се информира за датумот, времето и
местото на полагање на испитот најмалку пет дена
пред одржувањето на испитот преку веб страницата на
Министерството за правда.
Член 4
Комисијата за утврдување на исполнетост на условите за полагање на испитот најдоцна во рок од три дена од денот на завршување на пријавувањето од член 3
став 1 од оваа уредба со законска сила, изготвува записник кој содржи список на лица кои ги исполнуваат
и не ги исполнуваат условите за полагање на испитот.
Член 5
Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се
применуваат за време на траењето на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јули 2020 година.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со
законска сила престанува да важи Уредбата со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит
за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 70/20).
Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6067/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2088.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 2020 ГОДИНА
Член 1
За исплата на финансиските средства за годишно
финансирање на политичките партии, предвидени со
Законот за финансирање на политичките партии
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12,23/13 и 140/18) и со
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) се применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила.
Член 2
Вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии за фискалната 2020 година се во висина од 0,04% од вкупните изворни приходи на Буџетот на Република Северна Македонија.
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Средствата од ставот 1 на овој член ќе се исплатат
од финансиските средства наменети за годишно финансирање на политичките партии, предвидени со Буџетот
на Република Северна Македонија за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 265/19), во износи и на начин согласно членот 10
ставовите 1 и 2 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11,
142/12,23/13 и 140/18).
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6068/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
___________
2089.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА
КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20 и 163/20),
во член 1, став 1, во точката 9 во ставот 3, Прилогот
број 7 – Протокол за отворање и работа на кафетерии
од Комисијата за заразни болести при Министерството
за здравство, се менува со нов Прилог број 7 кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Во точката 21, Прилогот број 8 – Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана од
Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство, се менува со нов Прилог број 8 кој е даден
во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/24
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
Прилог бр.7

Протокол за отворање и работа на кафетерии
1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се дозволува работа само на отворените деловитерасите од кафетериите кои се од три страни отворени
со кровна конструкција.
3. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои
може да седат.

4. Не е дозволено послужување на гости на стоење
на шанк и стоечки маси.
5. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
6. Во просторот за послужување на гости, каде има
поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до
столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.
7. На една маса со четири столици може да седат и
да се послужуваат максимум две лица.
8. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.
9. Задолжително поставување на дезинфекционо
средство за раце на секоја маса.
10. Засилени внатрешни контроли на вработените
лица од страна на одговорно лице за одржување на
личната хигиена (често миење раце) во сите фази на
подготовка, прием и послужување на пијалоци.
11. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по заминување на секоја тура на гости.
12. На крајот на смената задолжително механичко
чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)
или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
13. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и
употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
14. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
15. Забрането организирање на прослави (веселби,
родендени и сл.).
Прилог бр.8
Протокол за отворање и работа на угостителските
објекти за исхрана
1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се дозволува работа само на отворените делови
од угостителските објекти за исхрана со послужување,
кои се од три страни отворени со кровна конструкција.
3. Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат
само гости кои може да седат и лица кои преку шалтер
ќе подигнуваат нарачки.
4. Не е дозволено послужување на гости на стоење
на шанк и стоечки маси.
5. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
6. На отворениот простор за послужување на гости
каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од
столче до столче од 1,5-2m со соседните маси во сите
правци.
7. На една маса со четири столици може да седат и
да се послужуваат максимум две лица.
8. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.
9. Дозволен е максимален број на 12 лица на споени
маси заедно со задолжително растојание помеѓу секој
гостин од 1.5m.
10. Задолжително поставување на дезинфекционо
средство за раце на секоја маса.
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11. Засилени внатрешни контроли на вработените
лица од страна на одговорно лице за одржување на
личната хигиена (често миење раце) во сите фази на
подготовка, прием и послужување на храна.
12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при
заминување на гостите од секоја маса.
13. На крајот на смената задолжително механичко
чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)
или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
14. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
15. Забрането организирање на прослави (свадби,
родендени, крштевки и сл.).
____________
2090.
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за научно –
истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13,
147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 19 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДУХОВНО
И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ –
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје бр.0201-95/2 од 19.2.2020 година, донесена од Советот на ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје, на седницата
одржана на 19.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4634/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2091.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 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
Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни
2020 година, донeсе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА –
ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЖИВО ЈАГНЕ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
укинување на увозната давачка - царинската стапка за
живо јагне („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 156/20).
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5478/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2092.
Врз основа на член 103 став 1 точка 2 од Законот за
високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ“ ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА
2020/2021 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот
за запишување на студенти на втор циклус студии на
студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр.
02-272/3 донесена на 246-тата седница, одржана на
20.2.2020 година, Предлог конкурсот за запишување
студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола во академската 2020/2021
година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола бр. 14-258/5 донесена на 252-та седница, одржана на 26.2.2020 година, Предлог - конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на студии на Универзитетот во Тетово, во учебната 2020/2021 утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-998/1 од 24.3.2020 година, донесена на седницата, одржана на 4.3.2020 година, Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии
на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2020/2021 година, утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, бр. 0202-273/4 донесена
на 188-мата седница, одржана на 19.3.2020 година и
Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, бр. 0202-305/2 донесена на 190-тата
седница, одржана на 18.5.2020 година, Предлог - конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид во академската
2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот за информатички
науки и технологии „Св. Апостол Павле“- Охрид, бр.
02-205/43 донесена на 82-та седница, одржана на
27.2.2020 година и Предлог конкурсот за запишување
студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во
учебната 2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје, бр. 02-321/2 донесена на седницата,
одржана на 17.3.2020 година.
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2. Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во
академската 2020/2021 година, се однесува за акредитираните студиски програми од втор циклус на студии,
кои до 1 септември 2020 година, имаат решение за акредитација издадена од страна на Одборот за акредитација во високото образование и имаат решение за почеток со работа издадено од страна на Министерството за
образование и наука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6079/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2093.
Врз основа на член 103 став 1 точка 2 од Законот за
високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Предлог
Конкурсот за запишување студенти на трет циклус –
докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската
2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје бр. 02-271/5 донесена на 246-тата
седница, одржана на 20.02.2020 година, Предлог Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската
2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола бр. 14-394/6 донесена на 253-тата
седница, одржана на 27.03.2020 година, Предлог Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот во Тетово во академската 2020/2021 година утврден
врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-998/1 донесена на седницата, одржана на 4.3.2020 година и Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии-докторски
студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, бр. 0202-273/5 донесена на 188-мата седница, одржана на 19.03.2020 година.
2. Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
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Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската
2020/2021 година, се однесува за акредитираните студиски програми од трет циклус на студии, кои до 1 септември 2020 година, имаат решение за акредитација издадена од страна на Одборот за акредитација во високото образование и имаат решение за почеток со работа издадено од страна на Министерството за образование и наука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6081/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2094.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република 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 Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДИГИТАЛНИОТ ФОРУМ ЗА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКИ
ТЕХНОЛОГИИ
Член 1
Во Решението за назначување на членови на Дигитален форум за информатичко -комуникациски технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр.
234/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/20), во член 1, точката 5. се менува и
гласи:
,,5. Бехар Хаџихамза, претставник именуван од
Стопанската комора на северозападна Македонија”.
Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6071/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2095.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.29/20 и
123/20), во точката 1 износот „380.000.000“ се заменува
со износот „330.000.000“.
2. Во точката 2 , потточка 1 износот „15.000.000“се
заменува со износот„13.500.000“.
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Во потточката 2 износот „87.000.000“ се заменува
со износот „73.000.000“.
Во потточката 3 износот „37.903.000“ се заменува
со износот „31.003.000“.
Во потточката 4 износот „101.000.000“ се заменува
со износот „70.000.000“.
По потточката 13 се додава нова потточка 14 која
гласи:
,,14. Доградба на објект железничкa станицa Гевгелија 3.400.000 денари
Реконструкцијата на железничката станица Гевгелија е дел од проектот ,,Рехабилитација, надградба и
реконструкција на железнички станици по должина на
коридор 10 и кракот 10д” финансиран преку ИПА 1
програмата 2007-2013 година, која програма е затворена, а дел од градежните активности останаа недовршени. Со средствата од оваа намена целосно ќе се
комплетираат преостанатите работи и тоа: зајакнување
на објектот согласно со изработената Студија за носивост и стабилност на железничка станица Гевгелија и
конзерваторско уредување на фасадата согласно проектот од национално конзерваторскиот центар бидејќи
објектот е под заштита на споменици.”
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањетo во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4583/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

2096.
Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија" 6р. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО
ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија" бр. 277/19 и
131/20) во делот I износот "33.000.000" се заменува со
износот "26.000.000".
II
Во делот II износот "32.000.000" се заменува со износот "25.000.000".
III
Во делот III табелата се менува и гласи:
„
1. План за мониторинг на
присуство на резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло
16.800.000,00 денари
2. Мониторинг на исполнувањето на критериумите за
микробиолошка исправност
на храната од животинско потекло
2.800.000,00 денари
3. Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето
300.000,00 денари

4. Мониторингот на зоонози
и причинители на зоонози и
мониторинг на антимикробна
отпорност
5. Мониторинг на квалитет на
храна од животинско потекло
6. Мониторинг на безбедноста на храната за животни
7. Мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло
8. Активности на Националниот центар за информирање
за ветеринарно-медицинските
препарати
ВКУПНО

500.000,00 денари
1.900.000,00 денари
2.100.000,00 денари
300.000,00 денари

300.000,00 денари
25.000.000,00 денари
“

IV
Во делот IV износот “20.300.000,00” се заменува со
износот “16.800.000,00”. Табелата се менува и гласи:
„
- трошоци за дијагностичко
испитување на присуство на
резидуи во суровините и производите од животинско потекло
15.400.000,00 денари
- трошоци за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз
1.400.000,00 денари
“
V
Bo делот V износот "4.000.000,00" се заменува со
износот “2.800.000,00“.
Табелата се менува и гласи:
„
- трошоци за мониторинг на исполнување на критериумите за
микробиолошка исправност на
храната од животинско потекло
- трошоци за мониторинг на исполнување на критериумите за
микробиолошка исправност на
храната од животинско потекло
од увоз

2.000.000,00 денари

800.000,00 денари
“

VI
Во делот VI износот "500.000,00" се заменува со износот "300.000,00". Табелата се менува и гласи:
„
- трошоци за мониторинг на
критериумите за сурово
млеко кај молзните грла чие
млеко се користи за исхрана на
луѓето
300.000,00 денари
„
VII
Во делот VII износот "900.000,00" се заменува со
износот "500.000,00" Табелата се менува и гласи:
„

- трошоци за утврдување и
следење на зоонози и
причинителите на зоонози и
антимикробната
500.000,00 денари
отпорност
“
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VIII
Во делот VIII износот "2.800.000,00" се заменува со
износот "1.900.000,00". Табелата се менува и гласи:
„
- трошоци за мониторинг на
квалитет на храна од животинско потекло
1,000.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на
квалитет на храната од животинско потекло од увоз
900.000,00 денари
IX
Bo делот IX износот "2.800.000,00" се заменува со
износот "2.100.000,00". Табелата се менува и гласи:
„
- трошоци за мониторинг на
безбедноста на храната за животни и другите производи за
исхрана на животните
1.600.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на
безбедноста на храната за животни и другите производи за
исхрана на животните од увоз
500.000,00 денари
X
Во делот X износот "400.000,00" се заменува со износот "300.000,00". Табелата се менува и гласи:
„
- трошоци за мониторинг на
безбедноста на нуспроизводите
од животинско потекло
100.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на
безбедноста на нуспроизводите
од животинско потекло од увоз
200.000,00 денари
“
XI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија".
Бр. 44-4794/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2097.
Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република
Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
277/19, 41/20 и 131/20) во делот I износот
„310.000.000,00“
се
заменува
со
износот
„284.700.000,00“.

2. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел
140.05 Програма 2, Подпрограма
20, ставка 464
3. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел
140.05 Програма 2, Подпрограма
20, ставка 480

3.000.000,00

II
Во делот II табелата се менува и гласи:
1. Заостанати обврски од претходнaта година (2019 година)
2. Здравствена заштита на животните за 2020 година
3. Набавка на вакцини за мали
преживари
4. Набавка на опрема и материјали за подобра подготвеност и
ефикасност во случај на појава на
особено опасни заразни болести,
5. Водење на јавна кампања за
болести со видео и аудио спотови, плакати, билборди, и други
печатени материјали за болести
кај животните
6. Набавка на банка за вакцини за
класична чума кај свињите

18.000.000,00
257.480.000,00
3.000.000,00

2.720.000,00

3.200.000,00
300.000,00

III
Во делот IV табелата се менува и гласи:
Ред.бр
1.
1.1

1.2
1.3.

1.4
1.5
2.
2.1

2.2

Табелата се менува и гласи:

2.3

1. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел
140.05 Програма 2, Подпрограма
20, ставка 425

2.4
3.200.000,00

278.500.000,00

Вид на мерка
Надзор на болести кај
свињите
Земање и испраќање на
примероци за испитување на класична чума кај
свињите
Дијагностичко испитување на класичната чума
кај свињите
Земање и испраќање на
примероци за испитување на африканска чума
кај свињите
Дијагностичко испитување на африканска чума
кај свињите
Kлинички преглед во одгледувалишта на свињи
Надзор на болести кај
живината
Земање на мостри и брисеви за мониторинг на
присуство на болести кај
домашната и комерцијална живина и диви
птици
Дијагностичко испитување на њукастелска болест
Дијагностичко испитување на авијарна инфлуенца
Дијагностичко испитување на салмонелоза кај
живината

Износ во
денари со ддв
31.100.000,00

1.800.000,00
9.000.000,00

1.500.000,00
10.800.000,00
8.000.000,00
6.450.000,00

750.000,00
2.400.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
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3.
3.1
3.2

3.3
3.4
4.
4.1

4.2
4.3
5.
5.1

6.
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
7.
7.1
7.2
8.

Надзор на заразни болести кај копитарите
Вакцинација на копитари
против антракс
Земање мостри за инфективна анемија кај копитарите и западно нилска
треска
Дијагностичко испитување на присуство на западно нилска треска
Дијагностичко испитување на инфективна анемија кај копитарите
Надзор на болести кај
пчелите
Земање и испраќање на
материјал за испитување
на американска чума и
други болести на пчелно
легло
Дијагностичко испитување на американска чума
на пчелно легло
Дијагностичко испитување на други заразни болести кај пчели
Надзор и контрола на
вектори
Мониторинг и конторла
на вектори (инсекти)
(нивно броење и идентификација)
Надзор на заразни болести кај диви животни
Отстрел, земање и испраќање на примероци за
мониторинг на оралната
вакцинација против беснило кај дивите животни
(лисици и волци)
Дијагностичко испитување на беснило
Дијагностичко испитување при сомнеж на беснило
Отстрел, земање и испраќање примероци од застрелани диви свињи и
пријава на угината дива
свиња
Дијагностичко испитување на класичната чума и
африканска чима кај дивите свињи
Дијагностичко испитување на други заразни болести кај дивите животни
Дијагностичко испитување на трихинела кај дивите животни
Надзор на заразни болести кај кучињата
Земање и испраќање на
мостри за беснило
Дијагностичко испитување на беснило
Надзор на заразни болести кај рибите
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8.1
1.715.000,00
10.000,00

9.
9.1

100.000,00
955.000,00

9.2

650.000,00

9.3

210.000,00
9.4
9.5
10.000,00

9.6

150.000,00

10.
10.1

50.000,00
2.000.000,00
10.2
2.000.000,00
10.3
14.225.000,00
10.4

10.5.
875.000,00
1.500.000,00

10.6

250.000,00
10.7
10.8
1.000.000,00

11.

8.000.000,00
11.1
100.000,00
2.500.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000.000,00

12.

Дијагностичко испитување на заразни болести
кај рибите
Надзор на заразни болести кај овците и козите
Земање, пакување и испраќање на материјал за
лабараториско испитување на болести кај овците
и козите
Дијагностичко испитување на бруцелозата кај овците и козите
Вакцинација против бруцелоза кај овците и козите
Превентивна вакцинација против антракс
Дијагностичко испитување на скрепи
Вакцинација против ентеротоксемија кај овците
и козите
Надзор на заразни болести кај говедата
Земање, пакување и испраќање на материјал за
лабараториско испитување на болести кај говедата
Дијагностичко испитување на бруцелозата кај говедата
Превентивна вакцинација против антракс
Дијагностичко испитување на спонгиоформна
енцефалопатија кај говедата
Туберкулизација и ретуберкулизација на говедата
Земање на примероци од
говеда за детекција на
присуство на вирусот на
болест на чвореста кожа
Дијагностика на болест
на чвореста кожа
Kлинички преглед во одгледувалишта на говеда
Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект за колење/нештетно
отрстранување и трошоци за колење
Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект за колење/нештетно
отрстранување и трошоци за колење
Трошоци за дезинфекција и дезинсекција при
контрола и сузбивање на
особено опасни болести
и болести предвидени со
Годишната наредба за
здравстевна заштита на
животните

5.000.000,00
105.380.000,00

33.000.000,00
54.300.000,00
7.500.000,00
800.000,00
500.000,00
9.280.000,00
65.550.000,00

13.000.000,00
11.000.000,00
250.000,00

10.000.000,00
26.000.000,00

300.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.500.000,00
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12.1

13.

14

15
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Трошоци за дезинфекција и дезинсекција при
контрола и сузбивање на
особено опасни болести
и болести предвидени со
Годишната наредба за
здравстевна заштита на
животните
Земање на примероци,
дијагностика и превентивни мерки за контрола
и сузбивање на особено
опасни болести согласно
член 49 од Законот за ветеринарно здравство
Надзор на болести од
економски интерес за
државата согласно член
49 од Законот за ветеринарно здравство кои не
се предвидени со Годишната наредба за здравствена заштита на животните и за кои нема
програма за контрола
или сузбивање
Внос на податоци за активности од јавен интерес од областа на здравствената заштита на животните
ВКУПНО

1.500.000,00

1.000.000,00

300.000,00

12.000.000,00
257.480.000,00

IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-4820/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

2098.
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 265/19), член 150-г став (1) и член 274 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија” бр. 43/12 , 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14 , 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр. 101/19, 153/19,
180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО
ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ, КАКО И ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА ВРШЕЊЕ
ПРЕГЛЕД ЗА УМРЕНИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во

приватни здравствени установи, други правни лица и
невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.278/19), во делот IV. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА” во точка 2 во потточката 2.3. износот
„3.960.000,00 денари” се заменува со износот
„3.460.000,00 денари”.
Во потточката 2.4. износот „3.000.000,00 денари” се
заменува со износот „1.000.000,00 денари”.
Во потточката 2.5. износот „2.000.000,00 денари” се
заменува со износот „1.000.000,00 денари”.
Во потточката 2.6. износот „738.000,00 денари” се
заменува со износот „538.000,00 денари”.
Во потточката 2.8. износот „1.600.000,00 денари” се
заменува со износот „800.000,00 денари”.
Во потточката 2.9. износот „1.440.000,00 денари” се
заменува со износот „940.000,00 денари”.
Во точката 7 износот „50.000.000,00 денари” се заменува со износот „45.000.000,00 денари”, а износот
„15.000.000,00 денари” се заменува со износот
„10.000.000,00 денари”.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-4845/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2099.
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од
Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија” бр. 43/12 , 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14 , 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и ,,Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19,
180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за организирање и унапредување
на крводарителството во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.277/19), во делот 4. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА” во ставот 1, износот,,25.000.000,00”
се
заменува
со
износот
,,40.000.000,00”.
Во ставот 2 износот ,,5.000.000,00” се заменува со
износот ,,20.000.000,00”.
Во ставот 3 табелата број 4. „Средствата за надоместок за партиципација“ се менува и гласи:
„
Опис на активност
Вкупно (ден.)
Партиципација за крводарители
по приложени пресметки
32.000.000,00
Во ставот 4 износот „17.000.000,00” се заменува со
износот „32.000.000,00”.
Табелата „Вкупно потребни средства за реализација
на програмата по извршители” се менува и гласи:
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Потточката 4 станува потточка 2.
Потточката 5 се брише.
Потточката 6 станува потточка 3.
Потточките 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 се бришат.
Потточката 14 станува потточка 4.
2.Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4846/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2100.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и
83/18) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19 ), во членот 1 став 2 износот „140.314.000,00“ се заменува со износот
„81.792.000,00“, износот „78.100.000,00“ се заменува со
износот „19.800.000,00“ и износот „2.214.000,00“ се заменува со износот „1.992.000,00“.
Член 2
Во членот 2 точка а) во воведната реченица износот
„34.000.000,00“ се заменува со износот „7.871.000,00“.
Во потточката 1 износот „16.250.000,00“ се заменува со износот „5.677.000,00“.
Во потточката 2 износот „13.000.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.
Во потточката 3 износот „1.000.000,00“ се заменува
со износот „ 954.000,00“.
Потточките 4, 5 и 6 се бришат.
Во потточката 7 која станува потточка 4 износот
„100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“.
Во потточката 8 која станува потточка 5 износот
„500.000,00“ се заменува со износот „40.000,00“.
Потточката 9 која станува потточка 6 се менува и
гласи:
„Хостинг, поддршка и одржување на македонскиот
официјален туристички портал на веб страната
Macedonia-Timeless, како и хостинг поддршка и одржување на веб страницата www.tourismmacedonia.gov.mk
се наменуваат 150.000,00 денари“.
Потточката 10 станува потточка 7.
Во точката б) во воведната реченица износот
„12.260.000,00“ се заменува со износот „1.453.000,00“.
Потточките 2 и 3 се бришат.

Потточката 15 се брише.
Во точката в) износот „11.840.000,00“ се заменува
со износот „ 8.476.000,00“.
Член 3
Во членот 3 износот „80.000.000,00“ се заменува со
износот „62.000.000,00“ а износот „20.000.000,00“ се
заменува со износот „2.000.000,00“.
Член 4
Членот 4 се менува и гласи:
„Средствата во висина од 1.992.000,00 денари од
сметка 787, од кои 900.000,00 денари се наменуваат за
организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонскиот туризам во
странство, организирање на промотивни кампањи во
земјата и странство, како и организација на презентации и настани во Република Северна Македонија, а
1.092.000,00 денари за купување на возила.“.
Член 5
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4855/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2101.
Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од¬ Законот
за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19,
180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република
Северна Македонија во 2020 година („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 278/19), во делот IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА, точката 6 се брише,
а точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32, стануваат
точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.
Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, Табела 1. Финансиски средства за реализација на програмата, се заменува
со нова табела, која гласи:

20 јуни 2020

Бр. 166 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 166

20 јуни 2020

20 јуни 2020

Бр. 166 - Стр. 15

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5439/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2102.
Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од¬ Законот
за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19,
180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ
БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА)
ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ КАКО И НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА НИВНИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за
специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19), во делот 3. ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА во ставот 1 износот „89.400.000,00“ се
заменува

со

износот

„65.000.000,00“,

а

износот

„74.400.000,00“ се заменува со износот „50.000.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5606/1

Претседател на Владата

19 јуни 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

2103.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,
17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 101/19, 153/19, 180/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе:
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за лекување на ретки болести во
Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.
277/19), во делот 4. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „527.000.000,00“ се заменува со износот „522.000.000,00“, а износот „300.000.000,00“ се заменува со износот „295.000.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5896/1
Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
____________
2104.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија”
број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18,
20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 124/19) и член 40 став 3 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 19 јуни
2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 277/19 и
84/20), во точката 1 во ставот 14, табелата се заменува
со нова табела, која гласи:

20 јуни 2020

Бр. 166 - Стр. 17

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-6075/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

Стр. 18 - Бр. 166

20 јуни 2020

2105.
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“
број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и член 40 став 3 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 19 јуни
2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 84/20), во делот 1, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6078/1
19 јуни 2020 година
Скопје

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

20 јуни 2020

Бр. 166 - Стр. 19

2106.
Врз основа на член 68, став 1, алинеа 11 од Уставот

- Еуродизел БС (Д-Е V) за

мин. 5 дена,

- Екстра лесно ЕЛ-1

мин. 5 дена,

за

на Република Северна Македонија и член 4 од Законот

- Мазут М-1 НС

за стоковните резерви („Службен весник на Република

пресметано според податоците за реализирана пот-

Македонија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18),

рошувачка на нафтени деривати во Република Северна

Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе
СРЕДНОРОЧНА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И
КОРИСТЕЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА
ПЕРИОД 2021-2025 ГОДИНА

за

мин. 5 дена.

Македонија добиени од Државниот завод за статистика
или Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија и
- лекови и медицински средства според листа која
Владата на Република Северна Македонија ја утврдува
на секои две години.
5. Заради спремност за брза интервенција од стоковните резерви, 0,5% од стоковните резерви на пчени-

I.
1. Со оваа среднорочна програма за формирање, чу-

ца може да се чуваат во вид на брашно Т-500.

вање, обновување и користење на стоковните резерви

6. Заради полесно чување и одржување, маслото за

за период 2021-2025 година, согласно Законот за сто-

јадење ќе се чува во вид на сурово сончогледово масло.

ковните резерви, се утврдува видот и количината на

Како рафинирано масло за јадење може да се чува мак-

стоковните резерви.

симум 2% од вкупната количина на масло во стоковни-

2. Стоковните резерви се формираат од производи
кои се од исклучително значење за животот на населението во Република Северна Македонија.
3. Стоковните резерви ги сочинуваат: пченица,
пченка, јачмен, готварска сол, масло за јадење, нафтени деривати, лекови и медицински средства.
4. Количините на поодделни стоки во стоковните
резерви се димензионираат така да обезбедат покриеност на потрошувачка на годишно ниво за:
4.1. Прехранбени стоки
- Пченица (меркантилна)
- Јачмен (добиточен)

за мин. 120 дена,

за мин. 60 дена,

- Готварска сол (прехранбена) за мин. 45 дена,
- Масло за јадење

за мин. 60 дена,

те резерви.
7. Под нафтени деривати се подразбира: моторен
бензин, дизел гориво, масло за горење - екстра лесно и
мазут.
8. Структурата и количините на лекови и медицински средства во стоковните резерви ги предлага Министерството за здравство и се димензионираат така да
обезбедат опфаќање на сите неопходни лекови по фармакодинамски групи кои ги покриваат потребите на населението во воена, вонредна состојба и елементарни
непогоди, сметајќи ги тука и серумите, дијагностиците
и вакцините кои ќе се набават со пресметан ризик дека
не ќе можат да бидат потрошени во рок на траење.

пресметано според податоците за потребните и расII.

положивите количини на одделни земјоделско-прехранбени производи во Република Северна Македонија

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот

добиени од Министерството за земјоделство, шумар-

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

ство и водостопанство и

верна Македонија“.

4.2 Индустриски стоки
- нафтени деривати и тоа:
- Еуросупер 95 БС

за

мин. 5 дена,

Бр. 44-6084/1

Претседател на Владата

19 јуни 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 20 - Бр. 166

20 јуни 2020

2107.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА
ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

20 јуни 2020

Бр. 166 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 166

20 јуни 2020

20 јуни 2020

Бр. 166 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 166
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Бр. 166 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 166

20 јуни 2020

20 јуни 2020
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Бр. 44-4997/1

Претседател на Владата

19 јуни 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

20 јуни 2020
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Бр. 166 - Стр. 51

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2108.
Врз основа на член 3 став 5, член 5 став 6, член 5-а став 4, член 10 став 3, член 11 став 5, член 15 став 5,
член 17 став 2, член 19 и член 19-б став 4 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13, 115/14, 129/15, 154/15, 23/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
министерот за финансии донесе

Стр. 52 - Бр. 166

20 јуни 2020

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, ОБРАЗЕЦ НА ФИСКАЛНО ЛОГО, ДОКУМЕНТОТ КАСОВА
СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА ДНЕВНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, НАЧИНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА
НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА,
ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ОДЗЕМАЊЕ
НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН
МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ,
ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА, ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА НА
ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА КОНТРОЛА И ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ФИСКАЛНИОТ СИСТЕМ НА ОПРЕМА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за
одобрување и продолж ување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои
треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и
документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка,
начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и
проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.168/14 и 61/16) во членот 2 по точката
19 се додава нова точка 20 која гласи:
„20. Промет од македонски производи е промет кој во фискалниот систем на опрема се евидентира
како промет на добра на кои во декларацијата согласно Законот за заштита на потрошувачите е наведено
дека се произведени на територијата на Република Северна Македонија, како и услугите извршени од
правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија.“
Член 2
Во членот 41 во ставот (1) зборовите „EN 60950, EN 55022: Класа А и EN 50082-1“ се заменуваат со
зборовите „ EN 60950, EN 55023: Класа А и EN 61000-6-1“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-5019/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, 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.

