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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
218.
Врз основа на член 47 став (6) 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), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во Прилогот 3 по точката 13 се додаваат две нови точки 14 и 15 кои гласат:
„14. Sideritis scardika и
15. Sideritis raeseri”.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-383/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

219.
Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
јавните службеници во јавните установи за социјална
заштита основани од Владата на Република Северна
Македонија за периодот од 1.1.2020 година до
31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи
со исплата на платата за месец јануари 2020 година.
Бр. 44-109/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

220.
Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС
НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ
НА ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ
ЗА ДЕЦА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Максималниот износ на вредност на бодот за
пресметување на платите на давателите на јавни услуги
и на директорите на јавните установи за деца, за периодот од 1.1.2020 година до 31.12.2020 година изнесува
81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи
со исплата на платата за јануари 2020 година.
Бр. 44-110/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

221.
Врз основа на член 201 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ И ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”, а ќе се применува започнувајќи
со исплата на платата за месец јануари 2020 година.
Бр. 44-112/1
14 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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222.
Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19
и 275/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОС НА ВРЕДНОСТ НА
БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА
ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ – ГОСТИВАР
ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Износот на вредност на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот
на Јавната установа за деца - Детско одморалиште
„Илинден“ – Гостивар, за периодот од 1.1.2020 година
до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи
со исплата на платата за месец јануари 2020 година.
Бр. 44-114/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

223.
Врз основа на член 21-а став 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА
ИЗГРАДБА НА КАТНИ МОНТАЖНИ ГАРАЖИ
ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КОМПЛЕКС КЛИНИКИ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во
Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники
„Мајка Тереза“ – Скопје, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски
Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ –
Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/2019 и 145/2019).
Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на
катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички
центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ – Скопје, се
поништува согласно член 114 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар Комплекс клиники „Мајка Тереза“– Скопје („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/2019
и 145/2019).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-328/1
Претседател на Владата
14 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
224.
Врз основа на член 6 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение
за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање
на инвестициите и за ефектуирање на членството на
Република Македонија во Европската банка за обнова
и развој („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА БАНКА- МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ
1. За заменик гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната
банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за
развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, се именува Мила Царовска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за именување на заменик
гувернер на Република Македонија во групацијата
Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната
агенција за гарантирање на инвестициите, бр.44-2626/1
од 13.6.2017 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-331/1
14 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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225.
Врз основа на член 6 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение
за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање
на инвестициите и за ефектуирање на членството на
Република Македонија во Европската банка за обнова
и развој („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/93) и член 36 став (3) 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 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
1. За заменик гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој, се именува Мила Царовска, заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за именување на заменик
гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој, бр. 44-2629/1 од 13.6.2017 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-332/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

226.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА
КЛАСА НА НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО БИЉАНОВЦЕ - ВОН Г.Р.,
ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на стопански комплекс со основна класа на
намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Биљановце-вон г.р., Општина Куманово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-333/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

227.
Врз основа на член 103 точка 2 од Законот за високото образование* („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 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
2019/2020 ГОДИНА
1. Во Одлуката 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 2019/2020 година, (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 139/19), во точката 1
по зборовите „одржана на 19.02.2019 година“, запирката се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите „Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-1010/2, донесена на 242-та седница, одржана на 22.10.2019 година.“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-408/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 13
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228.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кисела Вода се пренесуваат во сопственост, без надоместок недвижни ствари кои се наоѓаат на ул.„М.Чаков 2", на КП бр.1109,
КО Кисела Вода 1, запишани во Имотен лист бр.58090,
сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина од 1029 м2;
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2;
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат К1, број 1, намена на
посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 12 м2;
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, со внатрешна површина од 66 м2;
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина од 1116 м2;
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2 и
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, со внатрешна површина од 103 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8749/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

229.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 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 14 јануари
2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КО СТОЈАКОВО, ОПШТИНА
БОГДАНЦИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Стојаково, Општина Богданци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.243/19).
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-8786/1-19
Претседател на Владата
14 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
230.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КО СТОЈАКОВО, ОПШТИНА
БОГДАНЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на фотоволтаична електрична централа КО
Стојаково, Општина Богданци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-8786/2-19
Претседател на Владата
14 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
231.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот „Штубељ“, Општина Струмица, поднесена од Друштвото за градежништво и инженеринг Тотал инженеринг ДООЕЛ
Струмица бр.24-1907/1 од 29.2.2016 година, бидејќи од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Сектор за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во
државна сопственост е добиено негативно Мислење
бр.40-10493/1 од 18.10.2019 година, затоа што за катастарската парцела која влегува во предметниот локалитет Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта
имаат склучено договор за користење на пасишта.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9090/1-19
Претседател на Владата
14 јануари 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
232.
Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделското земјиште под долгогодишен насад, со непосредна спогодба со ДПКТ ВРВЗЛАТЕН ЛИСТ-АГРОХЕМИКАЛ ДООЕЛ ул.Киро Крстев бр.55 Неготино, кое се наоѓа на земјоделско земјиште КП.бр.1445/3, место викано Kриволачко, катастарска култура лозја, катастарска класа 4, со вкупна
површина од 66ар10м2, запишана во Имотен лист
бр.7053 за КО Неготино.
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење до 18.7.2042 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9469/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

233.
Врз основа на член 14-б став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 220/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТА ВО
ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО
1. Со оваа одлука се формира Национален комитет
за управување со безбедноста во воздухопловството,
заради извршување на работите утврдени во член 14-б
став (2) од Законот за воздухопловство.
2. Претседател на Националниот комитет за управување со безбедноста во воздухопловството е директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство.
3. Во Националниот комитет за управување со безбедноста во воздухопловството се номинирани по
двајца членови (член и заменик член), на барање од
претседателот на Комитетот и тоа од:
- Министерството за транспорт и врски,
- Министерството за одбрана,
- Министерството за внатрешни работи,
- Агенцијата за цивилно воздухопловство,
- операторот на воздухопловно пристаниште,
- давателот на услуги на воздухопловна навигација,
- Здружение на оператори на воздухоплови и
- претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9840/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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234.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за
потребите на СУГС „Шаип Јусуф“- Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9995/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

235.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со втор дел
глава I под точка I.3 Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи од Годишната
прoграма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна
Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.184/19 и 233/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе

OДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ,
КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ
ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА,
ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се уредува распределбата на социjалните станови, условите за нивно користење и критериумите за распределба на социјални станови изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република
Северна Македонија, кои ќе се издаваат под закуп.
Член 2
Барање за добивање на социјален стан за користење
под закуп може да поднесе лице:
-државјанин на Република Северна Македонија;
-со постојано место на живеење во општината и општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот
стан и
-без стан во лична сопственост, на брачниот другар
и на полнолетните членови на неговото заедничко домаќинство на територијата на Република Северна Македонија.
Член 3
Корисници на социјални станови може да бидат
следниве категории на граѓани кои се станбено необезбедени:
1. Деца без родители или родителска грижа -лица
над 18 години кои до својата осумнаесетта година биле
згрижени во институции и други облици за згрижување
за деца без родители,
2. Корисници на правото на гарантирана минимална помош,
3. Лица погодени од елементарни - природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојни (примарни) живеалишта,
4. Лица со попреченост и семејства со лица со попреченост,
5.Лица припадници на Ромската заедница социјално загрозени согласно Стратегијата за Ромите на Република Северна Македонија и
6. Самохрани родители со малолетни деца.
Член 4
Лицата од член 3 став 1 точка 1 од оваа одлука треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да се државјани на Република Северна Македонија;
- Да имаат статус на деца без родители или родителска грижа лица над 18 години кои до својата осумнаесетта година биле згрижени во институции и други
облици за згрижување за деца без родители;
- Да се со постојано место на живеење во општината и општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан;
- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор во нивна сопственост на територијата на Република Северна Македонија и
- Да не се станбено обезбедени од страна на Република Северна Македонија по било кој основ со исклучок на лицата кои веќе се стекнале со право на стан
под закуп на територија на Република Северна Македонија со времено решение.
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Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја
приложат следната документација до Центарот за социјална работа во општината и до Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан:
- Потврда за статус на дете без родители или родителска грижа од надлежниот Центар за социјална работа;
- Уверение (Потврда) за остварени приходи издадено од страна на Управата за јавни приходи за лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности
на Република Северна Македонија за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Уверение за државјанство за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
-Извод од матична книга на родени за лицето и сите
членови на неговото заедничко домаќинство;
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачен статус;
- Потврда од Агенција за вработување на Република
северна Македонија за нивниот статус на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето;
- Доколку некој од заедничкото домаќинство учествува во пазарот на труд преку вклучување на активните мерки за вработување и услуги во Агенција за вработувањена Република Северна Македонија - треба да
достави Изјава за учество во пазарот на трудот (Комисијата ги потврдува писмените изјави по службена
должност во Агенција за вработувањена Република Северна Македонија);
-Доколку некој од заедничкото домаќинство остварува прилив на средства треба да достави потврда за
висината на приливот на средства од институцијата
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие
средства;
- Потврда од Акционерско друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, дека лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинствонесе корисници на
стан под закуп на територија на Република Македонија,со исклучок доколку се стекнале со право на стан
под закуп на територија на Република Северна Македонија врз основа на времено решение;
- Доколку лицето или член од неговото заедничко
домаќинство се со одредена попреченост да се достави
Решение од Центарот за социјална работа за остварување на правото на надоместок за попреченост или правото на посебен додаток.
Член 5
Лицата од член 3 став 1 точка 2 од оваа одлука треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да се државјани на Република Северна Македонија;
- Да се корисници на гарантирана минимална помош;
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- Да се со постојано место на живеење во општината и општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан;
- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор во нивна сопственост на територијата на Република Северна Македонија и
- Да не се станбено обезбедени од страна на Република Северна Македонија по било кој основ.
Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја
приложат следната документација до Центарот за социјална работа во општината и до Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан:
- Потврда од Центарот за социјална работа во општината или од Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот
стан, дека лицето/ата е корисник на гарантирана минимална помош ;
- Уверение (Потврда) за остварени приходи издадено од страна на Управата за јавни приходи за лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности
на Република Северна Македонија за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Уверение за државјанство за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан,
- Извод од матична книга на родени за лицето и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачниот статус;
- Доколку некој од заедничкото домаќинство учествува во пазарот на труд преку вклучување на активните мерки за вработување и услуги во Агенција за
вработувањена Република Северна Македонија- треба
да достави Изјава за учество во пазарот на трудот (Комисијата ги потврдува писмените изјави по службена
должност во Агенција за вработувањена Република Северна Македонија);
- Доколку некој од заедничкото домаќинство остварува прилив на средства - треба да достави потврда за
висината на приливот на средства од институцијата
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие
средства
- Потврда од Акционерско друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, дека лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство не се корисници на
стан под закуп на територија на Република Северна
Македонија по било кој основ и
- Доколку лицето или член од неговото заедничко
домаќинство се со одредена попреченост, да се достави
Решение од Центарот за социјална работа за остварување на правото на надоместок за попреченост или правото на посебен додаток.
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Член 6
Лицата од член 3 став 1 точка 3 од оваа одлука треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да се државјани на Република Северна Македонија
- Лица погодени од елементарни-природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојни
(примарни) живеалишта во општината и во општините
на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан.
- Лицата од овој член треба да се евидентирани од
страна на општинската комисија за елементарни-природнинепогоди во општината и во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан.
- Да не се станбено обезбедени од страна на Република Северна Македонија по било кој основ.
Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја
приложат следната документација до Центарот за социјална работа во општината и во Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан:
- Акт со кој се потврдува дека лицето, неговиот
брачен другар и сите членови на неговото заедничко
домаќинство се лица погодени од елементарни природна непогода евидентирани од страна на општинската
комисија за елементарни-природнинепогоди во општината и во општините на Градот Скопје каде е изграден
социјалниот стан;
- Уверение (Потврда) за остварени приходи издадено од страна на Управата за јавни приходи за лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности
на територија на Република Северна Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за државјанство за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
- Извод од матична книга на родени за лицето и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- Доколку некој од заедничкото домаќинство учествува во пазарот на труд преку вклучување на активните мерки за вработување и услуги во Агенција за
вработување на Република Северна Македонија- треба
да достави Изјава за учество во пазарот на трудот (Комисијата ги потврдува писмените изјави по службена
должност во Агенција за вработување на Република
Северна Македонија);
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачниот статус;
- Потврда од Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, дека лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство не се корисници на
стан под закуп на територија на Република Северна
Македонија по било кој основ и
- Доколку лицата се со одредена попреченост да се
достави Решение од Центарот за социјална работа за
остварување на правото на надоместок за попреченост
или правото на посебен додаток.
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Член 7
Лицата од член 3 став 1 точка 4 од оваа одлука треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да се државјани на Република Северна Македонија;
- Да се лица со попреченост или семејства на лица
со попреченост согласно Законот за социјална заштита
и Законот за заштита на децата;
- Да се со постојано место на живеење во општината и општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан;
- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор во нивна сопственост на територија
на Република Северна Македонија и
- Да не се станбено обезбедени од страна на Република Северна Македонија по било кој основ.
Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја
приложат следната документација до Центарот за социјална работа во општината и до Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан:
- Решение од Центарот за социјална работа за остварување на правото надоместок за попреченост или
правото на посебен додаток;
- Уверение (Потврда) за остварени приходи издадено од страна на Управата за јавни приходи за лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности
на територија на Република Северна Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за државјанство за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
- Извод од матична книга на родени за лицето и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачниот статус;
- Потврда од Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, дека лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство не се корисници на
стан под закуп на територија на Република Македонија
по било кој основ и
- Доколку некој од заедничкото домаќинство учествува во пазарот на труд преку вклучување на активните мерки за вработување и услуги во Агенција за
вработувањена Република Северна Македонија- треба
да достави Изјава за учество во пазарот на трудот (Комисијата ги потврдува писмените изјави по службена
должност во Агенција за вработувањена Република Северна Македонија);
- Доколку некој од заедничкото домаќинство остварува прилив на средства треба да достави потврда за
висината на приливот на средства од институцијата
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие
средства;
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Член 8
Лицата од член 3 став 1 точка 5 од оваа одлука треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да се државјани на Република Северна Македонија;
- Да се припадници на Ромската заедница;
- Да се корисници на гарантирана минимална помош;
- Да се со постојано место на живеење во општината и општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан;
- Лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор во нивна сопственост на територија
на Република Северна Македонија и
- Да не се станбено обезбедени од страна на Република Северна Македонија по било кој основ.
Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја
приложат следната документација до Центарот за социјална работа во општината и до Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан:
- Потврда од Ромските информативни центри или
Невладини Ромски организации кои се регистрирани
во општината и во општините на Градот Скопје каде е
изграден социјалниот стан дека лицето е евидентирано
како лице припадник на Ромската заедница;
- Потврда од Центарот за социјална работа во општината или од Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот
стан, дека лицето/та е корисник на гарантирана минимална помош;
- Уверение (Потврда) за остварени приходи издадено од страна на Управата за јавни приходи за лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности
на Република Северна Македонија за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Уверение за државјанство за лицето, неговиот
брачен другар и сите полнолетни членови на неговото
заедничко домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
- Извод од матична книга на родени за лицето и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачниот статус;
-Доколку некој од заедничкото домаќинство остварува прилив на средства - треба да достави потврда за
висината на приливот на средства од институцијата
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие
средства
- Доколку некој од заедничкото домаќинство учествува во пазарот на труд преку вклучување на активните мерки за вработување и услуги во Агенција за
вработување на Република Северна Македонија- треба
да достави Изјава за учество во пазарот на трудот (Комисијата ги потврдува писмените изјави по службена
должност во Агенција за вработување на Република
Северна Македонија);
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- Потврда од Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, дека лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство не се корисници на
стан под закуп на територија на Република Северна
Македонија по било кој основ и
- Доколку лицето или член од неговото заедничко
домаќинство се со одредена попреченост да се достави
Решение од Центарот за социјална работа за остварување на правото на надоместок за попреченост или правото на посебен додаток.
Член 9
Лицата од член 3 став 1 точка 6 од оваа одлука треба да ги исполнуваат следниве услови:
- Да се државјани на Република Северна Македонија;
- Да се самохрани родители на малолетни деца;
- Лицето и сите членови на неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа или куќа за одмор во
нивна сопственост на територија на Република Северна
Македонија и
- Да не се станбено обезбедени од страна на Република Северна Македонија по било кој основ.
Лицата од став 1 на овој член при аплицирање за
добивање на социјален стан под закуп потребно е да ја
приложат следната документација до Центарот за социјална работа во општината и до Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан:
- Уверение (Потврда) за остварени приходи издадено од страна на Управата за јавни приходи за лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенција за катастар на недвижности
на Република Северна Македонија за лицето и сите
полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Уверение за државјанство за лицето и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
- Извод од матична книга на родени за лицето и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачниот статус;
- Потврда од Агенција за вработување на Република
Северна Македонија за нивниот статус на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето;
- Доколку некој од заедничкото домаќинство остварува прилив на средства - треба да достави потврда за
висината на приливот на средства од институцијата
(претпријатието/друштвото) од каде е приливот на тие
средства;
- Доколку некој од заедничкото домаќинство учествува во пазарот на труд преку вклучување на активните мерки за вработување и услуги во Агенција за
вработувањена Република Северна Македонијатреба да
достави Изјава за учество во пазарот на трудот (Комисијата ги потврдува писмените изјави по службена
должност во Агенција за вработувањена Република Северна Македонија);
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- Доколку лицето или член од неговото заедничко
домаќинство се со одредена попреченост да се достави
Решение од Центарот за социјална работа за остварување на правото на надоместок за попреченост или правото на посебен додаток;
- Потврда од Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, дека лицето,
неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на
неговото заедничко домаќинство не се корисници на
стан под закуп на територија на Република Северна
Македонија по било кој основ и
- Потврди за редовно школување за децата кои се
на редовно школување.
Член 10
При распределбата на социјалните станови освен за
корисниците на социјални станови од член 3 точка 1 и
3 од оваа одлука се зема во предвид:
- бројот на членови во заедничкото домаќинство;
- вкупниот расположлив прилив на средства по
член на заедничкото домаќинство да не изнесува повеќе од 70 евра во денарска противвредност пресметан по
среден курс на Народната банка на Република Северна
Македонија објавен на денот на објавувањето на огласот во дневните јавни гласила;
- старосната структура за заедничкото домаќинство;
- попреченоста согласно Законот за социјалната
заштита и Законот за заштита на децата и
- активното учество во програмите за вработување
или вработеност,
Социјалните станови се распределуваат согласно
Методологијата за бодирање на кандидати за добивање
на социјален стан под закуп, која е дадена во Прилог и
е составен дел на оваа одлука, извршениот увид во
поднесената документација и извршениот увид на местата на живеење на лицата.
Член 11
Распределбата на социјалните станови се врши во
зависност од бројот на членовите на заедничкото домаќинство на лицата - корисници на социјален стан од
член 3 одоваа одлука и од големината (површината) на
станот по м2 утврден во проектот за изведена состојба
за објектите изградени со социјални станови.
Член 12
Распределбата на социјалните станови се врши од
страна на Комисија за распределба на социјалните станови (во натамошниот текст: Комисијата) составена од
пет члена, од кои три члена од Министерството за
транспорт и врски и два члена од Министерството за
труд и социјална политика.
Комисијата се формира од страна на министерот за
транспорт и врски најдоцна 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 13
Распределбата на социјалните станови се врши со
распишување на оглас во најмалку две јавни дневни
гласила од страна на Министерството за транспорт и
врски.
Огласот од став 1 на овој член се распишува по известување од Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за извршен
технички преглед на изградениот објект со социјални
станови.
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Од страна на Министерството за транспорт и врски
пред распишувањето на огласот во јавните гласила се
доставуваат обрасци за апликативни листи по категории корисници на социјални станови наведени во член
3 одоваа одлука до Центарот за социјална работа во општината и до Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот
стан.
Член 14
Огласот од член 13 одоваа одлука, меѓу другото,
содржи:
- општината во која е изграден станбениот објект и
адреса;
- број на станови и станбената површина што ќе се
распределува согласно член 11 од оваа одлука;
- потребната документација која лицата - корисници на социјален стан од член 3 одоваа одлука треба да
ја приложат;
- рок за поднесување на потребната документација
и
- критериуми по кои ќе се врши распределбата на
социјалните станови.
Член 15
Подносителот на барањето за добивање на социјален стан под закуп може да поднесе документација и
да аплицира само за една од шесте категории корисници на социјални станови наведени во член 3 одоваа одлука.
Доколку лицето или некој од членовите на неговото
заедничко домаќинство поднесе повеќе од еден образец за апликативна листа односно аплицира во повеќе
од една од категориите на корисници, сите поднесени
обрасци за апликативни листи ќе бидат отфрлени.
Потребната документација која лицата ја поднесуваат до Центарот за социјална работа во општината и
Центрите за социјална работа во општините на Градот
Скопје каде е изграден социјалниот стан треба да биде
во оригинал или препис заверен на нотар и истата не
може да биде постара од шест месеци, освен документите кои се обележени од надлежен орган како трајни.
За лицата кои не се во можност сами да ја комплетираат потребната документација, Центарот за социјална работа во општината и Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот стан ќе ја обезбеди потребната помош за
обезбедување на целокупната потребна документација
согласно објавениот оглас.
Член 16
Центарот за социјална работа во општината и Центрите за социјална работа во општините на Градот
Скопје каде е изграден социјалниот стан, ја прибира
потребната документација доставена од страна на лицата согласно објавениот оглас и истата ја евидентира
во образецот за апликативна листа од член 13 став 3
одоваа одлука.
Центарот за социјална работа во општината и Центрите за социјална работа во општините на Градот
Скопје каде е изграден социјалниот стан образецот за
апликативна листа од став 1 на овој член во кој е евидентирана потполна и валидна документација која е
приложена во предвидениот рок согласно објавениот
оглас го потврдува и заверува со потпис и печат.
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Центарот за социјална работа во општината и Центрите за социјална работа во општините на Градот
Скопје каде е изграден социјалниот стан пополнетите и
заверени обрасци за апликативни листи од став 2 на
овој член ги внесува во збирен список - Листа на пријавени кандидати.
Листата на пријавени кандидати заедно со пополнетите обрасци за апликативни листи Центарот за социјална работа во општината и Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден
социјалниот стан ги доставува до Министерството за
транспорт и врски - Комисија за распределба на социјални станови во затворен коверт со назнака „не отворај", најдоцна десет дена по завршувањето на рокот на
огласот.
Центарот за социјална работа во општината и Центрите за социјална работа во општините на Градот
Скопје каде е изграден социјалниот стан ја чуваат целокупната документација од став 1 на овој член се до
добивање на известување за соодветно постапување од
страна на Комисијата.
Член 17
По добивањето на Листата на пријавени кандидати
и обрасците за апликативните листи согласно член 16
став 3 од оваа одлука, од страна на Комисијата најдоцна30 дена истите севнесуваат во софтверска апликација
за електронска распределба на социјални станови.
Од страна на Комисијата најдоцна 10 дена по внесувањето на сите обрасци за апликативни листи се организира и врши јавна електронска распределба на социјалните станови во општината и во општините на
Градот Скопје каде се изградени социјалните станови и
се објавуваат прелиминарни ранг листи по категории
кориснички групи, кои јавно се истакнуваат во Центарот за социјални работи во општината и Центрите за
социјална работа во општините на Градот Скопје каде
е изграден социјалниот стан и на вебстраната и огласната табла на Министерството за транспорт и врски.
Од страна на Комисијата по објавувањето на прелиминарните ранг листи од став 2 на овој член најдоцна30 дена се врши:
- увид на лице место во целокупната документација
поднесена од страна на лицата која е евидентирана во
обрасците за апликативните листи во Центарот за социјални работи и Центрите за социјална работа во општините на Градот Скопје каде е изграден социјалниот
стан;
- увид на лице место на местата на живеење на лицата од прелиминарната ранг листа, за што Комисијата
на лице место составува записник за констатација и
- дополнителна проверка на податоци издадени од
надлежни институции.
Обрасците за апликативните листи кои не ги содржат сите барани податоци согласно објавениот оглас
нема да бидат внесени во софтверската апликација за
електронска распределба и истите ќе се отфрлат како
непотполни.
Согласно констатираните состојби сеизготвува конечна ранг листа на лица - корисници на социјален
стан од Обрасците за апликативните листи и истата седоставува до министерот за транспорт и врски.
Конечната ранг листа сеобјавува и јавно сеистакнува во Центарот за социјални работи во општината и
Центрите за социјална работа во општините на Градот
Скопје каде е изграден социјалниот стан и на вебстраната и огласната табла на Министерството за транспорт и врски.
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Член 18
Врз основа на конечната ранг листа, од страна на
министерот за транспорт и врски се донесуваат решенија за распределба на социјалните станови за секој
учесник на огласот согласно Листата на пријавени кандидати од член 16 став 3 од оваа одлука и доставените
обрасци за апликативни листи, на начин и во рокови
утврдени со Законот за општа управна постапка и Законот за домување.
Член 19
За користење на социјален стан под закуп, договорот за закуп на социјален стан во име на Република Северна Македонија го склучува Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје
со лицето кое го добило станот под закуп, согласно одредбите од Закон за домување и Законот за облигационите односи.
Договорот од став 1 на овој член, меѓу другото,
содржи податоци за висината на закупнината утврдена
со годишната Програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија, времетраењето на закупничкиот однос од пет години, како и одредба дека доколку закупецот не ги исполнува обврските за закуп,
договорот ќе биде раскинат.
Член 20
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје врши увид на лице место
со цел да се провери дали закупецот и лицата кои го
користат станот согласно договорот од член 19 од оваа
одлука живеат во станот.
Ако Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје констатира дека закупецот и лицата кои го користат станот согласно договорот од член 19 од оваа одлука не живеат во станот
подолго од три месеци непрекинато без оправдани причини, договорот од член 19 од оваа одлука ќе биде раскинат.
Член 21
Комисијата, шест месеци пред истекот на рокот на
договорот за закуп на социјален стан ќе побара од закупецот на станот да ја достави следната документација:
- Уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко
домаќинство;
-Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Потврда за целосна исплатена закупнина за користење на станот издадена од Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.
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Документацијата од став 1 на овој член се доставува до Комисијата во оригинал или препис заверен на
нотар и истата не може да биде постара од три месеци.
Комисијата доставува до Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје
извештај со список на лица (закупци) кои ги исполнуваат условите од став 1 на овој член најдоцна30 дена
пред истекот на рокот на важење на договорите за закуп на социјален стан.
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје најдоцна 30 дена од денот
на доставувањето на списоците на лица (закупци) склучува нов договор за закуп на социјален стан со лицата
(закупци) што ги исполнуваат условите од став 1 на
овој член.
За лицата кои не ги исполнуваат условите за продолжување на договорот за закуп на стан утврдени во
овој член, од страна на Комисијата се донесува решение со кое не се дозволува продолжување на договорот
за закуп на станот, а решението со кое им бил доделен
станот на користење престанува да важи.
Член 22
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје најдоцна 15 дена од денот
на преземањето на станот во владение, ја известува Комисијата.
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје врши контрола за начинот
на исполнување на обврските од договорите за закуп
на социјален стан, како и за тоа дали на лицата (закупци) им истекле договорите за закуп на социјален
стан, за што изготвува и доставува годишен извештај
со список на лица (закупци) до Комисијата, најдоцна
до 31 јануари во тековната година за претходната година.
Член 23
Ако закупецот на станот почине, брачниот другар
на починатиот закупец на станот или еден од неговите
членови на заедничкото домаќинство со заедничка согласност од другите полнолетни членови на заедничкото домаќинство кои живеат во станот поднесуваат барање за регулирање на користењето на станот до Комисијата, најдоцна 60 дена од денот на смртта на закупецот.
Кон барањето од став 1 на овој член, лицето треба
да ја достави следната документација:
-Извод од матична книга на родените за барателот;
- Извод од матична книга на умрените за починатиот закупец на станот;
- Уверение за државјанство за барателот;
- Уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко
домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
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- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Потврда за целосна исплатена закупнина за користење на станот издадена од Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.
Член 24
Ако бракот помеѓу закупецот и неговиот брачен
другар се разведе, за одредување на тоа кој ќе биде понатамошен закупец се применуваат одредбите од Законот за домување кои се однесуваат на склучување на
договор за закуп по развод на брак.
Ако со донесувањето на одлука за тоа кој ќе биде
понатамошен закупец, се одлучи тоа да биде друго лице од тоа што било дотогаш, од страна на тоа лице се
поднесува барање за регулирање на користењето на
станот во Комисијата, најдоцна 60 дена од денот на донесувањето на одлуката.
Со барањето од став 1 на овој член, лицето треба да
ја достави следната документација:
- Извод од матична книга на венчани или доказ за
раскинување на брачниот статус;
- Изјава заверена на нотар за согласност на поранешните брачни другари за тоа кој ќе биде понатамошен закупец на станот или Одлука на вонпарничен суд
за одредување на понатамошен закупец;
- Уверение за државјанство за барателот;
- Уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко
домаќинство;
- Фотокопија од важечка лична карта за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство со постојано место на
живеење во општината каде е изграден социјалниот
стан;
- Уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот издадено од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство;
- Потврда за целосна исплатена закупнина за користење на станот издадена од Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.
Член 25
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба и одржување на
станови сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09, 122/10
и 90/12).
Член 26
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10051/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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236.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ
ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ П.О. – СКОПЈЕ

238.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Национални шуми“ п.о. – Скопје, бр.02-38/2 од
10 јануари 2020 година, донесена од Управниот одбор
на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10
јануари 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10123/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

237.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 45-10268/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ТЕТОВО-ВОНГРАД,
ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместување
КО Тетово-вонград, Општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10417/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Струга.
Член 3
Министерот за здравство, склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

239.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе

Стр. 20 - Бр. 13

17 јануари 2020

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ДОВОДЕН
ЦЕВКОВОД КО КОЗЈАК, ОПШТИНА КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пречистителна станица за вода за пиење и доводен цевковод
КО Козјак, општина Карбинци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10421/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

240.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО
БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10423/1 -19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

241.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА КО МЛАДО
НАГОРИЧАНЕ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на соларна централа КО Младо Нагоричане,
Општина Старо Нагоричане.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10424/1 -19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

242.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе

17 јануари 2020

Бр. 13 - Стр. 21

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН
ПАТ ОД МААЛА „РУПЈЕ“ ДО МААЛА „БАРАТЛИЦИ“ И КРАК ДО ШКОЛО-ГРАНИЧЕН ПРЕМИН С. ГОЛЕМА ЦРЦОРИЈА – ГОЛЕШ КО ГОЛЕМА ЦРЦОРИЈА, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален
пат од маала „Рупје“ до маала „Баратлици“ и крак до
школо-граничен премин с.Голема Црцорија – Голеш
КО Голема Црцорија, Општина Крива Паланка.

243.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 јануари 2020 година, донесе

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4745м2, ги
има следните катастарски индикации:

Бр. 45-10425/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДСТВО СО
ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА,
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-10428/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

244.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе

Стр. 22 - Бр. 13

17 јануари 2020

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
РЕЧИЦА, ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Речица, Општина Куманово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 15255 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-10429/1-19
Претседател на Владата
14 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
245.
Врз основа на член 38 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште (,,Службен весник
на Република Македонија’’ бр.187/13, 61/16 и 83/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ВНЕСЕНО ВО КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА СОГЛАСНО СО ПРЕДЛОГOT ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА ВО КАТАСТАРСКАТА
ОПШТИНА КОНЧЕ ОПШТИНА КОНЧЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
давање согласност за распределба на земјоделското
земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со предлогот за распределба
на земјиштето во консолидационата маса во катастарската општина Конче општина Конче бр. 43-13044/1 од
27.12.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10431/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

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

246.
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14,
146/15 и 52/16) и член 17 став 3 од Законот за концесии
и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
НА ЦРНА РЕКА
Член 1
Доделувањето на концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија и моќност која ќе
се користи за задоволување на потребите на електрична енергија, а особено во времето на врвните оптоварувања, посебно во зимската сезона и високите дневни
оптоварувања е особено енергетски и економски значајно.
Концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи покрај енергетското ќе има и големо значење за
обезбедување на поголем проток на Црна Река во летниот сушен период со што ќе се овозможи наводнување на земјоделските површини во долината на реката
Вардар и Тиквешијата.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделување на
концесијата се:
- зголемување на производството на електрична
енергија и
- подобрување на сигурноста во снабдувањето со
електрична енергија.
Член 3
Предмет на концесија е доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река.
Член 4
Концесијата од член 3 на оваа одлука се доделува
за период од 60 години од денот на склучување на договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река.
Член 5
Најповолниот понудувач, под услови и на начин
определени со тендерската документација, ќе основа
заедничка компанија со АД ЕСМ, по што ќе се склучи
договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични
централи на Црна Река.
АД ЕСМ ќе ги преземе сите инвестиции за реализација на концесискиот проект, предвидени како обврска
на АД ЕСМ со тендерската документација и договорот
за Заедничко вложување кој е составен дел од тендерската документација, за што АД ЕСМ ќе донесе соодветна одлука за учество во ЈПП пред усвојувањето на
тендерската документација.
АД ЕСМ во заедничката компанија од ставот 1 на
овој член ќе ги преземе најмалку следните обврски:
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− ХЕЦ Тиквеш да биде внесен во заедничката компанија 3 месеци по датумот на старт на изградба на
ХЕЦ Чебрен,
− изградба на 400 кВ ТС Мариово и приклучок на
преносна мрежа,
− експропријација на земјиштето,
− изградба на пристапни патишта до локацијата,
− дополнителниот инпут на АД ЕСМ да биде потребната енергија за работа на ХЕЦ Чебрен во ноќниот
период (00ч-07ч) во период од 9 години, до 300 GWh
годишно и до 180 MW капацитет, се до капацитетот и
техничките можности на РЕК Битола, земајќи ги во
предвид задолжителните јавни обврски на АД ЕСМ, по
цена од производната цена АД ЕСМ плус 3% маржа, со
тоа што предвидени прекини кои ќе резултираат со помалку енергија од нормалното треба да и бидат најавени на Компанијата однапред, најмалку 4 недели пред
предвидениот прекин.
Минималниот процент кој треба да биде понуден
на АД ЕСМ за учество во заедничката компанија да биде 25% од уделите во компанијата.
Член 6
Концесијата ќе се додели преку јавен повик кој ќе
се организира и спроведе како ограничена постапка.
Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од
хидроелектрични централи на Црна Река ќе биде спроведена во рок од 18 месеци од денот на формирањето
на Комисија за спроведување на постапката.
Член 7
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за користење на вода за производство
на електрична енергија од хидроелектрични централи
на Црна Река, Владата на Република Северна Македонија по предлог на министерот за животна средина и
просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок 8 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 1 на овој член ги подготвува
тендерската документација и јавниот повик, вклучувајќи го и нацрт договорот за концесија и договорот за заедничко вложување. Тендерската документација на
предлог на министерот за животна средина и просторно планирање се доставува до Владата на Република
Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесијата за користење на вода за
производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, Комисијата од став 1 на
овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 5.000 евра во денарска противвредност.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10737/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

247.
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за јавните
набавки(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНДИКАТИВЕН СПИСОК
НА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува индикативниот список
на договорни органи.
Член 2
Договорни органи од член 9 став (1) од Законот за
јавните набавки се:
1. Државни органи и органи на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје:
- Агенција за администрација;
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги;
- Агенција за вработување на Република Северна
Македонија;
- Агенција за електронски комуникации;
- Агенција за енергетика на Република Северна Македонија;
- Агенција за иселеништво на Република Северна
Македонија;
- Агенција за катастар на недвижности;
- Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи;
- Агенција за лекови и медицински средства;
- Агенција за млади и спорт;
- Агенција за остварување на правата на заедниците;
- Агенција за планирање на просторот;
- Агенција за поддршка на претприемништвото на
Република Северна Македонија;
- Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството;
- Агенција за пошти на Република Северна Македонија;
- Агенција за примена на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија;
- Агенција за промоција и поддршка на туризмот;
- Агенција за разузнавање на Република Северна
Македонија;
- Агенција за регулирање на железничкиот сектор;
- Агенција за стоковни резерви;
- Агенција за странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Северна Македонија;
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;
- Агенција за супервизија на осигурување;
- Агенција за управување со одземен имот;
- Агенција за филм на Република Северна Македонија;
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;
- Агенција за храна и ветеринарство на Република
Северна Македонија;
- Агенција за цивилно воздухопловство;
- Апелациски судови;
- Биро за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права;
- Биро за јавни набавки;
- Биро за метрологија;
- Биро за развој на образованието;
- Биро за регионален развој;
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- Биро за судски вештачења;
- Виш управен суд;
- Врховен суд на Република Северна Македонија;
- Генерален секретаријат - Влада на Република Северна Македонија;
- Геолошки завод на Република Северна Македонија;
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации;
- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и
нафтени деривати;
- Дирекција за заштита и спасување;
- Дирекција за заштита на личните податоци;
- Дирекција за радијациона сигурност;
- Дирекција за технолошки индустриски развојни
зони;
- Државен архив на Република Северна Македонија;
- Државен девизен инспекторат;
- Државен завод за геодетски работи;
- Државен завод за индустриската сопственост;
- Државен завод за ревизија;
- Државен завод за статистика;
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Северна Македонија;
- Државен инспекторат за животна средина;
- Државен инспекторат за земјоделство;
- Државен инспекторат за локална самоуправа;
- Државен инспекторат за техничка инспекција;
- Државен инспекторат за транспорт;
- Државен инспекторат за труд;
- Државен инспекторат за шумарство и ловство;
- Државен испитен центар;
- Државен комунален инспекторат;
- Државен пазарен инспекторат;
- Државен просветен инспекторат;
- Државен санитарен и здравствен инспекторат;
- Државен управен инспекторат;
- Државна изборна комисија;
- Државна комисија за жалби по јавни набавки;
- Државна комисија за одлучување во втор степен
во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната
постапка;
- Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен;
- Државна комисија за спречување на корупцијата;
- Државно правобранителство на Република Северна Македонија;
- Инспекциски совет;
Јавно обвинителство на Република Северна Македонија;
- Комисија за заштита на конкуренција;
- Комисија за заштита на правото за слободен
пристап до информациите од јавен карактер;
- Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи;
- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија;
- Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и
сериозни инциденти – Република Северна Македонија;
- Министерство за внатрешни работи на Република
Северна Македонија;
- Министерство за економија;
- Министерство за животна средина и просторно
планирање;
- Министерство за здравство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за информатичко општество и администрација;
- Министерство за култура;
- Министерство за локална самоуправа;
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- Министерство за надворешни работи на Република Северна Македонија;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за одбрана на Република Северна
Македонија;
- Министерство за политички систем и односи меѓу
заедниците;
- Министерство за правда;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за финансии;
- Народна банка на Република Северна Македонија;
- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност;
- Оперативно-техничка агенција Скопје;
- Органите на општините, општините во градот
Скопје и градот;
- Основни судови;
- Претседател на Република Северна Македонија;
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за
претпристапна помош;
- Регулаторна комисија за домување;
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија;
- Секретаријат за европски прашања на Владата на
Република Северна Македонија;
- Секретаријат за законодавство на Владата на Република Северна Македонија;
- Служба за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија;
- Собрание на Република Северна Македонија;
- Совет за унапредување и надзор на ревизијата на
Република Северна Македонија;
- Совет на јавни обвинители на Република Северна
Македонија;
- Судски совет на Република Северна Македонија;
- Управа за водење на матичните книги;
- Управа за заштита на културното наследство;
- Управа за извршување на санкциите;
- Управа за јавни приходи;
- Управа за финансиска полиција;
- Управа за финансиско разузнавање;
- Управа за хидрометеоролошки работи;
- Управен суд;
- Уставен суд на Република Северна Македонија;
- Фонд за водите;
- Фонд за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија;
- Фонд за иновации и технолошки развој;
- Фонд за осигурување на депозити;
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување
на Северна Македонија Ц.О;
- Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија;
- Царинска управа на Република Северна Македонија;
- Центар за управување со кризи и
- Централен регистар на Република Северна Македонија;
2. Правни лица основани за специфична намена за
задоволување на потребите од јавен интерес од член 9
став (1) точка б) од Законот за јавните набавки:
- АД Градски Трговски Центар;
- АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката;
- АД за приредување на игри на среќа Државна лотарија на Македонија;
- АД за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост;
- АД Национална информативна агенција во државна сопственост;
- Водостопанства и водни заедници;
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- Друштво за изградба, управување и издавање на
повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ;
- Институт за акредитација на Република Северна
Македонија;
- Институт за стандардизација на Република Северна Македонија;
- Јавна установа Зоолошка градина на град Скопје –
Република Северна Македонија;
- Јавни здравствени установи;
- Јавни институции од областа на образованието
(основно, средно и високо) и науката;
- Јавни претпријатија основани од Република Северна Македонија или од единиците на локалната самоуправа и од Градот Скопје кои вршат дејности од јавен интерес кои не се секторски дејности;
- Јавни установи за грижа на децата;
- Јавни установи за социјална заштита;
- Јавни установи од областа на културата;
- Јавно претпријатие Национална Радиодифузија;
- Јавно претпријатие за берзанско работење АГРО –
БЕРЗА;
- Јавно претпријатие за државни патишта;
- Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми Национални шуми П.О;
- Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за
спорт во сопственост на Република Северна Македонија
- Јавно претпријатие„Службен весник на Република
Северна Македонија“;
- Јавно радиодифузно претпријатие Национална Радиотелевизија;
- Казнено – поправни установи;
- Македонска академска истражувачка мрежа
Скопје;
- Национална банка за поддршка на развојот АД
Скопје;
- Републички совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата на Република Северна Македонија и
- други правни лица кои се основани за специфична
намена за задоволување на потребите од јавен интерес,
што не се од индустриски или комерцијален карактер и
кои во најголем дел се финансирани од страна на договорни органи од точка 1) од овој член или од такви
правни лица, или се подложни на контрола на работењето од страна на договорни органи од точка 1) од овој
член или од такви правни лица, или во кои повеќето од
половината членови на управниот или надзорниот одбор се именувани од страна на договорни органи од
точка 1) од овој член или од такви правни лица.
3. Здруженија кои се основани од еден или повеќе
договорни органи од член 9 став (1) точка а) и б) од Законот за јавните набавки:
- ЗЕЛС (Здружението на единиците на локалната
самоуправа);
- Центри за развој на планските региони и
- други здруженија основани од еден или повеќе договорни органи од точки 1 и 2 од овој член.
4. Јавни претпријатија, акционерски друштва и
друштва со ограничена одговорност, во кои договорните органи од член 9 став (1) точка а), б) или в) од Законот за јавните набавки имаат доминантно директно или
индиректно влијание преку сопственост над нив односно ако поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат мнозински гласови на акционерите или
именуваат повеќе од половина од членовите од управниот или надзорниот одбор на претпријатието или
друштвото, а кои вршат една или повеќе секторски дејности, во случаите кога доделуваат договори за јавни
набавки или склучуваат рамковни спогодби со цел
вршење на соодветните дејности:
- АД „ГА-МА“, акционерско друштво за пренос на
природен гас;
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- АД „МЕПСО“, акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост;
- АД во државна сопственост за вршење на дејноста
давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ
АД;
- АД Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост;
- АД за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија;
- АД за вршење на енергетски дејности Национални
енергетски ресурси Скопје во државна сопственост;
- АД за енергетски дејности „Градски енергетски
системи“ - Скопје АД;
- АД за поштенски сообраќај Национална пошта во
државна сопственост;
- АД за производство на електрична енергија „Електрани на Република Северна Македонија“, во државна
сопственост и неговите подружници;
- АД за производство на електрична енергија во
државна сопственост „ТЕЦ Неготино“,
- ЕЛЕМ - Топлификација ДООЕЛ – Новаци;
- Железници на Република Северна Македонија
Транспорт АД;
- Јавно претпријатие „Водовод и канализација“ и
други јавни претпријатија во областа на управување со
водоснабдување и/или канализација;
- Јавно претпријатие „Стрежево“ – Битола;
- Јавно претпријатие за енергетски дејности „Струмица – Гас“ Струмица;
- Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија;
- Јавно сообраќајно претпријатие „ЈСП Скопје“;
- Комунално претпријатие “ Водовод“ Кочани;
- Национален оператор на пазар на електрична
енергија – МЕМО ДООЕЛ;
- Трговско друштво Нафтовод ДООЕЛ и
- други такви јавни претпријатија, акционерски
друштва и друштва со ограничена одговорност.
5. Правни лица, освен оние кои се наведени во точки 1, 2, 3 и 4 од овој член, кои вршат една или повеќе
секторски дејности врз основа на посебно или ексклузивно право, во случаите кога доделува договори за
јавни набавки или склучува рамковни спогодби со цел
вршење на соодветните дејности:
- Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ;
- Друштво за производство на топлинска енергија
производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ;
- ЕВН Електродистрибуција Дооел Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија;
- ЕВН Македонија АД снабдување со електрична
енергија;
- Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје Друштво за
дистрибуција за електрична енергија и
- други такви правни лица кои вршат една или повеќе секторски дејности врз основа на посебно или ексклузивно право.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за утврдување на индикативен список на договорни органи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.159/07 и 74/09).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10949/1-19
14 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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248.
Врз основа на член 15 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА РАНЛИВИ ПОТРОШУВАЧИ
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
I
Појдовна основа
Со оваа програма се утврдуваат:
1) потрошувачите кои спаѓаат во категорија на ранливи потрошувачи на енергија,
2) мерките што се преземаат за заштита на ранливите потрошувачи на енергија,
3) мерките за заштеда на енергијата и подобрување
на енергетската ефикасност,
4) начинот на спроведување на мерките и надлежните органи одговорни за нивно спроведување,
5) мерките што ги преземаат операторите на системите за дистрибуција на енергија,
6) мерките што ги преземаат снабдувачите со обврска за обезбедување на јавна услуга, односно универзална услуга во снабдувањето со енергија, и
7) потребните средства и извори за финансирање.
II
Корисници
II.1 Корисници на оваа програма се потрошувачи на
енергија коишто спаѓаат во категоријата на ранливи
потрошувачи на енергија.
II.2 Ранлив потрошувач е домаќинство:
1) коешто користи гарантирана минимална помош
и остварува паричен додаток заради покривање на дел
од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството во согласност со член 42 од Законот за социјална заштита и старите лица согласно член 7 од Законот за социјална сигурност на стари лица и
2) во коешто живее лице во состојба на социјален
ризик (мајчинство, болест, старост, повреда и попреченост) на коешто снабдувањето со енергија и/или правото за користење на мрежата му се дава по посебни услови и начин утврдени во правилата за снабдување со
одделен вид на енергија.
II.3 Ранлив потрошувач на електрична енергија е
домаќинство кое што ги исполнува условите од точка
II.2 и:
1) e снабдувано од снабдувач со обврска да обезбеди универзална услуга во снабдувањето со електрична
енергија,
2) потрошувачката на електрична енергија на годишно ниво не надминува 3600 kWh и
3) потрошувачката на електрична енергија се мери
преку еднофазно броило со номинална струја на осигурувач или на приклучен вод од 25 А или трофазно броило со номинална струја на осигурувач или на приклучен вод од 16 (А).
II.4 Ранлив потрошувач на природен гас е домаќинство кое што ги исполнува условите од точка II.2 од
овој дел и:
1) е снабдувано од снабдувач со обврска да обезбеди јавна услуга во снабдувањето со природен гас и
2) потрошувачката на природен гас за месеците од
октомври до март на годишно ниво не надминува 70
нормални метри кубни.
II.5 Ранлив потрошувач на топлинска енергија е домаќинство кое што ги исполнува условите од точка II.2
од овој дел.
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III
Мерки за заштита на ранливи потрошувачи на енергија
III.1 Директна финансиска поддршка на ранливи
потрошувачи на енергија
Директната финансиска поддршка во 2020 година
се обезбедува за оние ранливи потрошувачи на енергија коишто се опфатени со член 42 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија„ бр. 104/19 и 146/19) и член 7 од Законот
за социјална сигурност на стари лица („Службен весник на Република Северна Македонија„ бр. 104/19).
III.2 Директна финансиска поддршка за заштеда на
енергијата и подобрување на енергетската ефикасност
III.2.1 Со цел за подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија, како и истовремено подобрување на условите за живеење во станбените објекти во коишто живеат, ранливите потрошувачи може
да ги користат мерките утврдени во Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2020
година.
III.2.2 Ранлив потрошувач на енергија може да користи само една од мерките од точка III.2.1 од овој дел.
III.3 Mерки што ги презема операторот на системот
за дистрибуција на енергија
III.3.1 Мерки што ги презема операторот на системот за дистрибуција на енергија
III.3.1.1 Заради обезбедување на непрекината и квалитетна испорака на енергија до ранливите потрошувачи на енергија од страна на операторот на системот за
дистрибуција на енергија, во согласност со правилата
за снабдување со соодветен вид на енергија и мрежните правила на дистрибуција на соодветен вид на енергија се преземаат следните мерки:
1) Ослободување од обврска за плаќање на надоместок за повторно приклучување,
2) Ослободување од обврска за плаќање на трошоци за вонредна верификација на мерната опрема,
3) Изведбата на стандарден приклучок за приклучување на станбениот објект на ранливиот потрошувач
без надоместок,
4) Приоритет при отстранување на дефекти со цел
што е можно побрзо да се воспостави испораката на
енергија кај оние ранливи потрошувачи на енергија кои
го добиле статусот на ранлив потрошувач на енергија
поради здравствената состојба на член од домаќинството,
5) Приоритет во одлучувањето по барањата за надоместок на штета поради прекини во испораката и испорака на енергија со послаб квалитет од пропишаниот,
6) Приоритет во преземање на мерки за поправки и
отстранување на недостатоци, отстранување на дефекти и вршење на ремонти со кои се доведуваат во технички исправна состојба делови од дистрибутивниот
систем на кој се приклучени потрошувачите во оддалечени подрачја и
7) Информирање на ранливите потрошувачи за нивното право да побараат користење на една или повеќе
од мерките за заштита.
III.3.1.2 Кон барањето за користење на една од мерките од точка III.3.1.1 на овој дел ранливиот потрошувач на енергија до операторот на соодветниот дистрибутивен систем доставува уверение дека е запишан во
евиденцијата на ранливи потрошувачи на енергија што
ја води центарот за социјални работи.
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III.3.4 Мерки што ги презема снабдувачот со обврска за обезбедување на јавна услуга, односно универзална услуга во снабдувањето со енергија
III.3.4.1 Заради обезбедување на снабдување со
енергија на ранливите потрошувачи од страна на снабдувачот со обврска за обезбедување на јавна услуга,
односно универзална услуга во снабдувањето со енергија, во согласност со правилата за снабдување со соодветен вид на енергија се преземаат следните мерки:
1) неисклучување на ранлив потрошувач поради
неплатени сметки за испорачана енергија во месеците
декември, јануари и февруари, при што оваа мерка не
се однесува на домаќинства во оддалечени подрачја запишани во евиденцијата за ранливи потрошувачи на
енергија,
2) неисклучување на ранлив потрошувач на енергија поради неплатена сметка за испорачана енергија ако
од рокот за доспеаност за плаќање на сметката не се
поминати повеќе од 60 дена,
3) известување во писмена форма за планираното
исклучување најдоцна 40 дена пред исклучувањето,
4) можност за одложено плаќање на доспеаниот
долг или реструктуирање на долгот и
5) информирање на ранливите потрошувачи на
енергија за нивното право да побараат користење на
една или повеќе од мерките за заштита.
III.3.4.2 За користење на една од мерките од точка
III.3.2.1 на овој дел ранливиот потрошувач на енергија
доставува барање до снабдувачот. Кон барањето се
доставува:
1) уверение дека потрошувачот е запишан во евиденцијата на ранливи потрошувачи на енергија што ја
води центарот за социјални работи и
2) платена сметка за енергија за месецот што му
претходи на месецот во кој се доставува барањето која
гласи на име на ранливиот потрошувач или член на неговото семејство/домаќинство, од којашто може да се
утврди дека барателот е приклучен на мрежата за дистрибуција на електрична енергија, природен гас или
топлинска енергија.
IV. Надлежни органи и начини на спроведување на
мерките
Надлежни органи за спроведување на оваа програма се:
- Министерството за труд и социјална политика за
мерките од глава III.1 од оваа програма согласно Законот за социјална заштита;
- Министерството за економија за мерките од глава
III.2.1 од оваа програма согласно Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување
на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2020 година; и
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги за мерките од глава III.3 и III.4 од оваа програма согласно Правилата за снабдување со соодветниот тип на
енергија.
V. Извори на средства
За спроведување на оваа програма, дел од средствата во износ од 11.000.000,00 денари се обезбедени во
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, потпрограма 32 – Развој на енергетиката, ставка
464 – Разни трансфери, наменети за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2020 година, во
Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2020 година.
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Дел од планираните средства се обезбедени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година согласно потпрограма 50, ставка 471 за надоместоци за социјална заштита во Програмата за остварување
на социјална заштита за 2020 година, кои се планирани за остварување на социјални надоместоци -гарантирана минимална помош и парична помош за социјална
сигурност за старите лица.
VI. Годишен извештај
Министерството за економија до 31.01.2021 година,
да достави извештај до Владата на Република Северна
Македонија со показатели за реализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати,
како и образложение за евентуални отстапувања од
планираните активности.
VII. Завршна одредба
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-92/1
Претседател на Владата
14 јануари 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
___________
249.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), член 7 став (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 („Службен 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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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) во делот I во воведната реченица износот „4.200.000.000“ се заменува
со износот „4.000.000.000“.
Во табелата во мерката 1 износот „1.000.000.000“ се
заменува со износот „1.000“.
Во мерката 2 износот „1.500.000.000“ се заменува
со износот „1.000“.
Во мерката 8 износот „250.000.000“ се заменува со
износот „280.000.000“.
Во мерка 10 износот „1.341.000.000“ се заменува со
износот „3.610.998.000“.
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Во колоната „Вкупно“ износот „4.200.000.000“ се
заменува со износот „4.000.000.000“.
II
Во делот II во воведната реченица износот
„1.000.000.000“ се заменува со износот „1.000“.
III
Во делот III во воведната реченица износот
„1.500.000.000“ се заменува со износот „1.000“.
IV
Во делот IX во воведната реченица износот
„250.000.000“ се заменува со износот „280.000.000“.
V
Во делот XI износот „1.341.000.000“ се заменува со
износот „3.610.998.000“.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-378/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

250.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) и 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 и 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 14 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во делот II во
ставот (2) во табелата точката 1.8 се менува и гласи:

II
Во делот XX во ставот (11) износот „1.000.000“ се
заменува со износот „5.000.000“.
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-387/1
Претседател на Владата
14 јануари 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
251.
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),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 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),
во делот I во воведната реченица, износот
„1.800.000.000,00“
се
заменува
со
износот
„2.000.000.000,00“.
Во табелата во мерката 1, износот „1.800.000.000“
се заменува со износот „2.000.000.000“.
II
Во делот V зборот „април“ се заменува со зборот
„март“.
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-388/1
14 јануари 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
252.
Врз основа на член 21 став (6) од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/14, 61/15, 27/16, 35/18, 83/18 и
7/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И НА ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ИНСПЕКТОРИ,
ДАНОЧНИТЕ КОНТРОЛОРИ И ДАНОЧНИТЕ
ИЗВРШИТЕЛИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночните инспектори, даночните
контролори и даночните извршители.
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Член 2
Службената легитимација на даночните инспектори
се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црвена боја, со димензии 6 х 9 см, заштитен со пластична
фолија.
На предната страна, службената легитимација на
даночните инспектори содржи натпис: „Република Северна Македонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација,
ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР“.
Логото на Управата за јавни приходи е содржано во
горниот лев агол, а во горниот десен агол е содржан сериски број. Во средината, има место за фотографија со
димензии 2,5 х 3 см, а под неа се впишуваат податоците за: името и презимето на даночниот инспектор со
своерачен потпис, датумот на издавање, датумот на
важност, регистарскиот број, потпис на директорот на
Управата за јавни приходи и место за печат.
Задната страна на службената легитимација на даночните инспектори ги содржи грбот на Република Северна Македонија и овластувањата на даночниот
инспектор согласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот за даночна постапка, низ кој е втиснато
логото на Управата за јавни приходи.
Формата и содржината на службената легитимација
на даночните инспектори се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Службената легитимација на даночните контролори
се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црвена боја, со димензии 6 х 9 см, заштитен со пластична
фолија.
На предната страна, службената легитимација на
даночните контролори содржи натпис: „Република Северна Македонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација,
ДАНОЧЕН КОНТРОЛОР“.
Логото на Управата за јавни приходи е содржано во
горниот лев агол, а во горниот десен агол е содржан сериски број.
Во средината, има место за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, а под неа се впишуваат податоците за:
името и презимето на даночниот контролор со своерачен потпис, датумот на издавање, датумот на важност,
регистарскиот број, потпис на директорот на Управата
за јавни приходи и место за печат.
Задната страна на службената легитимација на даночните контролори ги содржи грбот на Република Северна Македонија и овластувањата на даночниот контролор согласно Законот за Управата за јавни приходи
и Законот за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на Управата за јавни приходи.
Формата и содржината на службената легитимација
на даночните контролори се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Службената легитимација на даночните извршители се печати на образец на бездрвна хартија во
сиво/црвена боја, со димензии 6 х 9 см, заштитен со
пластична фолија. На предната страна, службената легитимација на даночните извршители содржи натпис:
„Република Северна Македонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена
легитимација, ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ“.
Логото на Управата за јавни приходи е содржано
во горниот лев агол, а во горниот десен агол е содржан
сериски број. Во средината, има место за фотографија
со димензии 2,5 х 3 см, а под неа се впишуваат податоците за: името и презимето на даночниот извршител со
своерачен потпис, датумот на издавање, датумот на
важност, регистарскиот број, потпис на директорот на
Управата за јавни приходи и место за печат.
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Задната страна на службената легитимација на даночните извршители ги содржи грбот на Република Северна Македонија и овластувањата на даночниот извршител согласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот за даночна постапка, низ кој е втиснато
логото на Управата за јавни приходи.
Формата и содржината на службената легитимација
на даночните извршители се дадени во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Службената легитимација на даночните инспектори, даночните контролори и даночните извршители
се одзема, во следните случаи:
- при суспендирање на даночниот инспектор, даночниот контролор или даночниот извршител, се додека трае причината за суспендирањето и
- при откажување на договорот за вработување на
даночниот инспектор, даночниот контролор или даночниот извршител.
Член 6
Овластеното службено лице на кое ке му престане
работниот однос, по било кој основ, во Управата за јавни приходи или во случај на трајно распоредување на
даночниот инспектор, даночниот контролор, односно
даночниот извршител на друго работно место, ја враќа
службената легитимација на Управата за јавни приходи.
Член 7
Во случај на губење на службената легитимација,
даночниот инспектор, даночниот контролор, односно
даночниот извршител ја известува Управата за јавни
приходи – Генерална дирекција Скопје и ја огласува за
неважечка на сопствен трошок.
Во случаите од ставот 1 на овој член, на даночниот
инспектор, даночниот контролор, односно даночниот
извршител му се издава нова службена легитимација.
Член 8
Службената легитимација на даночниот инспектор,
даночниот контролор и даночниот извршител се заменува со нова кога заради оштетување или дотраеност
ќе стане неупотреблива, како и кога имателот на службената легитимација ќе го промени личното име.
Член 9
Службените легитимации на даночниот инспектор,
даночниот контролор и даночниот извршител кои се
одземени во случаите од член 5 алинеja 2, член 6 и заменетите службени легитимации од член 8 на овој правилник, се поништуваат.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночните инспектори, даночните
контролори и даночните извршители („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/16).
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-540/1
20 јануари 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.
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contact@slvesnik.com.mk
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