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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3302.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
заштита на укажувачи,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020
година.
Бр. 08-3765/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
НА УКАЖУВАЧИ
Член 1
Во Законот за заштита на укажувачи („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 196/15 и 35/18),
во членот 16 зборовите: „од 3.000 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 100 до 500 евра“, а зборот
„му“ се брише.
Член 2
Во член 17 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на микро трговец со 10
вработени лица, односно од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или
институција со 10 вработени лица, односно од 750 до
1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени лица, односно глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на голем
трговец или институција со повеќе од 50 вработени
лица, доколку постапи спротивно на членот 4 став (7)
од овој закон.“.
Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за
институцијата, односно правното лице“ се заменуваат
со зборовите: „250 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 3
Во член 18 зборовите: „од 6.000 евра“ се заменуваат
со зборовите: „од 5.000 до 10.000 евра“, а зборот „му“
се брише.
Член 4
Членот 19 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластено лице за прием
на пријави од укажувачи или на друго службено лице,
доколку постапи спротивно на членот 7 став (2) или
став (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице кое не е
службено лице, доколку постапи спротивно на членот
7 став (3) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на микро трговец со 10 вработени лица, односно глоба во износ од 2.000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец
или институција со 10 вработени лица, односно глоба
во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе
се изрече на среден трговец или институција со од 10
до 50 вработени лица, односно глоба во износ од
10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица, за прекршокот од ставот (1) на овој член.“.
Член 5
Во член 20 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на микро трговец со
10 вработени лица, односно глоба во износ од 1.000 до
2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
мал трговец или институција со 10 вработени лица, односно од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност на среден трговец или институција со од 10 до 50
вработени лица, односно од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на голем трговец
или институција со повеќе од 50 вработени лица, доколку постапи спротивно на членот 9 став (2) од овој
закон.“.
Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за
институцијата, односно правното лице“ се заменуваат
со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.
Член 6
Во членот 21 став (1) по зборовите: „износ од“ се
додаваат зборовите: „1.000 до“, а зборот „му“ се
брише.
Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за
институцијата, односно правното лице“ се заменуваат
со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
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L I GJ
I NDRYSHIMIT TË LIGJIT TË MBROJTJES SË
DENONCUESVE
Neni 1
Në Ligjin e Mbrojtjes së Denoncuesve („Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 196/15 dhe
35/18), në nenin 16 fjalët: „prej 3.000 deri 6.000 euro"
zëvendësohen me fjalët: „prej 100 deri 500 euro", ndërkaq
shlyhet nyja „i".
Neni 2
Në nenin 17 ndryshohet paragrafi (1) siç vijon:
„(1) Mikrotregtarit me 10 persona të punësuar do t’i
shqiptohet gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro, në
kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të vogël ose
institucionit me 10 persona të punësuar do t’i shqiptohet
gjobë prej 500 deri 1.000 euro, në kundërvlerë denari;
përkatësisht tregtarit të mesëm ose institucionit me 10 deri
50 persona të punësuar do t’i shqiptohet gjobë prej 750 deri
1.500 euro, në kundërvlerë denari, përkatësisht tregtarit të
madh ose institucionit me më shumë se 50 persona të
punësuar do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 deri
2.000 euro në kundërvlerë denari, nëse vepron në
kundërshtim me nenin 4 paragrafi (7) të këtij ligji.“.
Në paragrafin (2) fjalët: „30% nga gjoba e përcaktuar
për
institucionin,
përkatësisht
personin juridik"
zëvendësohen me fjalët:
„250 deri 500 euro në
kundërvlerë denari".
Neni 3
Në nenin 18 fjalët: „prej 6.000 euro" zëvendësohen me
fjalët: „prej 5.000 deri 10.000 euro", ndërkaq shlyhet nyja
„i".
Neni 4
Neni 19 ndryshohet siç vijon:
„(1) Personit të autorizuar për pranimin e kallëzimeve
të denoncuesve ose personit tjetër zyrtar do t’i shqiptohet
gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari, nëse
vepron në kundërshtim me nenin 7 paragrafi (2) ose (3) të
këtij ligji.
(2) Personit fizik që nuk është person zyrtar do t’i
shqiptohet gjobë në shumë prej 250 euro, në kundërvlerë
denari, nëse vepron në kundërshtim me nenin 7 paragrafi
(3) të këtij ligji.
(3) edhe mikrotregtarit me 10 persona të punësuar do
t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 euro, në
kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të vogël ose
institucionit me 10 persona të punësuar do t’i shqiptohet
gjobë në shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë denari;
përkatësisht tregtarit të mesëm ose institucionit me 10 deri
50 persona të punësuar do t’i shqiptohet gjobë prej 6.000
euro në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të madh
ose institucionit me më shumë se 50 persona të punësuar
do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 10.000 euro në
kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të
këtij neni.“.
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Neni 5
Në nenin 20 ndryshohet paragrafi (1) siç vijon:
„(1) Mikrotregtarit me 10 persona të punësuar do t’i
shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro, në
kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të vogël ose
institucionit me 10 persona të punësuar do t’i shqiptohet
gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro, në kundërvlerë
denari; përkatësisht tregtarit të mesëm ose institucionit me
10 deri 50 persona të punësuar do t’i shqiptohet gjobë prej
3.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht
tregtarit të madh ose institucionit me më shumë se 50
persona të punësuar do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej
5.000 deri në 10.000 euro, në kundërvlerë denari, nëse
vepron në kundërshtim me nenin 9 paragrafi (2) të këtij
ligji.“.
Në paragrafin (2) fjalët: „30% nga gjoba e përcaktuar
për
institucionin,
përkatësisht
personin juridik"
zëvendësohen me fjalët: „500 euro në kundërvlerë denari".
Neni 6
Në nenin 21 paragrafi (1), pas fjalëve: „shumë prej"
shtohen fjalët: „1.000 deri", ndërkaq shlyhet nyja „i".
Në paragrafin (2) fjalët: „30% nga gjoba e përcaktuar
për
institucionin,
përkatësisht
personin juridik"
zëvendësohen me fjalët: „500 euro në kundërvlerë denari".
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
__________
3303.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУДСКИТЕ ТАКСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судските такси,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020
година.
Бр. 08-3766/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ
Член 1
Во Законот за судските такси („Службен весник на
Република Македонија“ број 114/2009, 148/11, 106/13 и
166/14), во делот Таксена тарифа во Главата I. Пар-
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нична постапка и извршување, точка 1. Поднесоци, Тарифен број 1, во потточката 1 по зборовите: „вкупно
48.000 денари“ точката и запирката се заменуваат со
запирка и се додаваат зборовите: „за правни лица, односно 6.000 денари за физички лица;“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
I NDRYSHIMIT DHE I PLOTËSIMIT TË LIGJIT TË
TAKSËS GJYQËSORE
Neni 1
Në Ligjin e Taksës Gjyqësore (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 114/2009, 148/11,
106/13 dhe 166/14), në pjesën Taksa e tarifës në Kreun I.
Procedura kontestimore dhe përmbarimi, pika 1.
Parashtresat, Numri tarifor 1, në nënpikën 1 pas fjalëve:
“gjithsej 48.000 denarë” pikëpresja zëvendësohet me presje
dhe shtohen fjalët: “për persona juridikë, përkatësisht 6.000
denarë për persona fizikë;”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë pas botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
__________
3304.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АВТОКАМПОВИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за автокампови,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020
година.
Бр. 08-3767/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АВТОКАМПОВИ
Член 1
Во Законот за автокампови („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 13/13, 152/15 и 31/16), во
членот 4 став 1 точка 2, член 5 ставови (2) и (3), во насловот на точка 2. Дел втори, член 6 ставови (1), (3) и
(5), член 7 ставови (4) и (5), член 8, член 10 ставови (1),
(2), (6) и (7), член 11, член 12 став (1), член 14 ставови
(1) и (2), член 16 став (3), член 20 став 1, член 24 ставови (1) и (2), член 27 ставови (1) и (3), член 28, член 29,
член 34 став (3), член 36 став (2) и точки 1) и 7), став
(3) и точка 1), насловот во Дел петти и член 46 став (1)
точки 2), 3), 5), 8) и 13), зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во членот 48 став (3) по зборовите: „инспекциски
органи“ се додаваат зборовите: „преку своите надлежни инспектори“.
Член 3
Насловот пред членот 50 и членот 50 се менуваат и
гласат:
„Опомена
(1) При вршење на инспекцискиот надзор државниот пазарен инспекторат изрекува инспекциски мерки за
отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.
(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор
инспекторот утврди недостатоци од членовите 52, 53 и
54 од овој закон, со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е
должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.
(3) Против решението на инспекторот од ставот (2)
на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена
од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.
(4) За изречените опомени од ставот (2) на овој
член, инспекторите водат евиденција.
(5) Формата и содржината на евиденцијата за изречените опомени ги пропишува министерот за економија.“.
Член 4
Во член 51 ставот (2) се менува и гласи:
„Против решението на државниот пазаен инспекторат, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот
на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.“.
Член 5
Во членот 52 став (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.
Во став (2) зборовите: „500 до 750 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.
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Во став (3) зборовите: „150 до 250 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 евра“.
Член 6
Во членот 53 став (1) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000 евра“.
Во став (2) зборовите: „300 до 450 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.
Во став (3) зборовите: „90 до 150 евра“ се заменуваат со зборовите: „70 евра“.
Член 7
Во членот 54 став (1) зборовите: „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра“.
Во став (2) зборовите: „150 до 225 евра“ се заменуваат со зборовите: „200 евра“.
Во став (3) зборовите: „45 до 75 евра“ се заменуваат
со зборовите: „50 евра“.
Член 8
Во член 55 зборовите: „30 до 45 евра“ се заменуваат
со зборовите: „40 евра“.
Член 9
Во член 55-а зборовите: „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 евра“.
Член 10
Во член 55-б ставови (1) и (2) зборовите: „25 до 50
евра“ се заменуваат со зборовите: „50 евра“.
Член 11
Во членот 56 став (1) по зборовите: „членот 48“ се
додаваат зборовите: „став (3)“, а по зборовите: „надлежен орган“, се додаваат зборовите: „согласно со Законот за прекршоците“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Против одлуката на комисијата од ставот (2) на
овој член може да се поведе постапка пред надлежен
орган согласно со Законот за прекршоците.“.
Член 12
Во членот 57 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„со издавање на прекршочен платен налог согласно со
Законот за прекршоците.“.
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11)
се бришат.
Ставот (12) станува став (2).
Член 13
Започнатите постапки од извршен инспекциски
надзор, како и започнатите прекршочни постапки до
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат
согласно со Законот за автокампови („Службен весник
на Република Македонија“ број 13/13, 152/15 и 31/16).
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Член 14
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
I NDRYSHIMIT DHE I PLOTËSIMIT TË LIGJIT TË
AUTOKAMPEVE
Neni 1
Në Ligjin e Autokampeve ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 13/13, 152/15 dhe
31/16) në nenin 4 paragrafi (1) pika 2), nenin 5 paragrafët
(2) dhe (3), në titullin e pikës 2. Pjesa e dytë, nenin 6
paragrafët (1), (3) dhe (5), nenin 7 paragrafët (4) dhe (5),
nenin 8, nenin 10 paragrafët (1), (2), (6) dhe (7), nenin 11,
nenin 12 paragrafi (1), nenin 14 paragrafët (1) dhe (2),
nenin 16 paragrafi (3), nenin 20 paragrafi (1), nenin 24
paragrafët (1) dhe (2), nenin 27 paragrafët (1) dhe (3),
nenin 28, nenin 29, nenin 34 paragrafi (3), nenin 36
paragrafi (2) dhe pikat 1) dhe 7), paragrafi (3) dhe pika 1),
titullin në Pjesën e pestë dhe nenin 46 paragrafi (1) pikat
2), 3), 5), 8) dhe 13), fjalët: “Republika e Maqedonisë“
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut“.
Neni 2
Në nenin 48 parapari (3), pas fjalëve: "organet
inspektuese" shtohen fjalët: "nëpërmjet inspektorëve të tyre
kompetentë".
Neni 3
Titulli para nenit 50 dhe neni 50 ndryshojnë siç vijon:
"Vërejtje
(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese,
Inspektorati Shtetëror i Tregut shqipton masa inspektuese
për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të
përcaktuara në pajtim me Ligjin e Mbikëqyrjes
Inspektuese.
(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese
inspektori konstaton mangësi sipas neneve 52, 53 dhe 54 të
këtij ligji, me aktvendim shqipton vërejtje dhe përcakton
afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i
detyruar që t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e
konstatuara me procesverbal.
(3) Kundër aktvendimit të inspektorit, sipas paragrafit
(2) të këtij neni, mund të deklarohet ankesë te organi
kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë në afat prej
15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.
(4) Inspektorët mbajnë evidencë për vërejtjet e
shqiptuara sipas paragrafit (2) të këtij neni.
(5) Ministri i Ekonomisë e përcakton formën dhe
përmbajtjen e evidencës për vërejtjet e shqiptuara".

Стр. 8 - Бр. 257

Neni 4
Në nenin 51 ndryshohet paragrafi (2) siç vijon:
"Kundër aktvendimit të Inspektoratit Shtetëror të
Tregut mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditësh
nga dita e pranimit të aktvendimit te organi kompetent për
vendimmarrje në shkallë të dytë.
Neni 5
Në nenin 52 paragrafi (1) fjalët "5.000 euro"
zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.000 euro".
Në paragrafin (2) fjalët: "500 deri 750 euro"
zëvendësohen me fjalët: "250 euro".
Në paragrafin (3) fjalët: "150 deri 250 euro"
zëvendësohen me fjalët: "100 euro".
Neni 6
Në nenin 53 paragrafi (1) fjalët: "3.000 euro"
zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000 euro".
Në paragrafin (2) fjalët: "300 deri 450 euro"
zëvendësohen me fjalët: "250 euro".
Në paragrafin (3) fjalët: "90 deri 150 euro"
zëvendësohen me fjalët: "70 euro".
Neni 7
Në nenin 54 paragrafi (1) fjalët: "1.500 euro"
zëvendësohen me fjalët: "500 deri 1.000 euro".
Në paragrafin (2) fjalët: "150 deri 225 euro"
zëvendësohen me fjalët: "200 euro".
Në paragrafin (3) fjalët: "45 deri 75 euro"
zëvendësohen me fjalët: "50 euro".
Neni 8
Në nenin 55 fjalët: "30 deri 45 euro" zëvendësohen me
fjalët: "40 euro".
Neni 9
Në nenin 55-a fjalët: "25 deri 50 euro" zëvendësohen
me fjalët: "50 euro".
Neni 10
Në nenin 55-b paragrafët (1) dhe (2) fjalët: "25 deri 50
euro" zëvendësohen me fjalët "50 euro".
Neni 11
Në nenin 56 paragrafi (1) pas fjalëve: "neni 48"
shtohen fjalët: "paragrafi (3)", ndërsa pas fjalëve: "organi
kompetent", shtohen fjalët: "sipas Ligjt për kundërvajtje".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Kundër vendimit të komisionit, sipas paragrafit (2) të
këtij neni, mund të inicohet procedurë në organin
kompetent në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes".
Neni 12
Në nenin 57 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me lëshim të
urdhërpagesës për kundërvajtje në pajtim me Ligjin e
Kundërvajtjes".
Shlyhen paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10) dhe (11).
Paragrafi (12) bëhet paragraf (2).
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Neni 13
Procedurat e filluara nga mbikëqyrja e kryer
inspektuese, si dhe procedurat e filluara të kundërvajtjes
deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë
në pajtim me Ligjin e Autokampeve "Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 13/13, 152/15 dhe
31/16).
Neni 14
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në
afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
__________
3305.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СКИЈАЛИШТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за скијалишта,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020
година.
Бр. 08-3768/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СКИЈАЛИШТА
Член 1
Во Законот за скијалишта („Службен весник на Република Македонија“ брoj 37/16), во член 4 став 5,
член 5 став 2 и член 63 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна
Македонија“.
Член 2
Во член 64 ставот 2 се брише.
Член 3
Во членот 65 се додава нов став 1, кој гласи:
„Инспекцискиот надзор го вршат инспекторите за
спорт.“.
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Во ставот 1 кој станува став 2 по зборовите:
„инспекциски надзор“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „согласно со Законот за инспекциски
надзор,“.
Ставот 2 станува став 3.
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
„Против решението на инспекторот за спорт од ставот 3 на овој член, може да се изјави правен лек до надлежниот орган согласно со Законот за прекршоците.“.
Ставот 4 се брише.
Член 4
Членот 66 се менува и гласи:
„При вршење на инспекцискиот надзор спортскиот
инспектор изрекува инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор врз организирани скијачки спортски приредби од членовите
54 и 55 од овој закон, како и при вршење на подучување на скијање од членот 57 од овој закон, спортскиот
инспектор утврди недостатоци со решение изрекува
опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите
и недостатоците, утврдени со записник.
По исклучок од ставот 2 на овој член, во случај кога
инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности
и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на
луѓето или загрозување на животната средина, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.
Против решенијата на инспекторот за спорт од ставовите 2 и 3 на овој член, може да се изјави правен лек
до надлежниот орган согласно со Законот за прекршоците.
За изречените опомени од ставот 2 на овој член,
инспекторите водат евиденција.
Формата и содржината на евиденцијата за изречените опомени ги пропишува директорот на Агенцијата
за млади и спорт.“.
Член 5
Во членот 67 став 1 зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000 евра“, а зборовите:
„односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во висина од 350 евра ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното
лице во правното лице - скијачки центар.“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од
ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.
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Член 6
Во членот 68 став 1 зборовите: „2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „900 до 1.500 евра“, а зборовите:
„односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во висина од 300 евра ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното
лице во правното лице - скијачки центар.“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 240 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од
ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.
Член 7
Во членот 69 став 1 зборовите: „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра“, а зборовите:
„односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во висина од 250 евра ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното
лице во правното лице - скијачки центар.“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 230 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од
ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.
Член 8
Во членот 70 став 1 зборовите: „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 800 евра“, а зборовите:
„односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во висина од 200 евра ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното
лице во правното лице - скијачки центар.“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 220 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од
ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.
Член 9
Во членот 71 зборовите: „150 до 300 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.
Член 10
Во членот 72 зборовите: „250 евра“ се заменуваат
со зборовите: „200 евра“.
Член 11
Членот 74 се менува и гласи:
„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со овој закон се води пред надлежен суд.
За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 65 став 1 од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка
пред надлежен суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.
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Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа на спортот.“.
Член 12
Насловот пред членот 75 и членот 75 се бришат.
Член 13
Членот 76 се менува и гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата пропишана
со овој закон, се врши согласно со Законот за прекршоците.“.
Член 14
Започнатите постапки од извршен инспекциски
надзор, како и започнатите прекршочни постапки до
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат
согласно со Законот за скијалишта („Службен весник
на Република Македонија“ број 37/16).
Член 15
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
I NDRYSHIMIT DHE I PLOTËSIMIT TË LIGJIT TË
VENDSKIJIMEVE
Neni 1
Në Ligjin e Vendskijimeve (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 37/16), në nenin 4
paragrafi 5, nenin 5 paragrafi 2 dhe nenin 63, fjalët:
“Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Republika e Maqedonisë së Veriut”.
Neni 2
Në nenin 64 shlyhet paragrafi 2.
Neni 3
Në nenin 65 shtohet paragraf i ri 1 siç vijon:
“Mbikëqyrjen inspektuese e kryejnë inspektorët e
sportit.“.
Në paragrafin 1, që bëhet paragrafi 2, pas fjalëve:
"mbikëqyrje inspektuese", presja shlyhet dhe shtohen
fjalët: "në pajtim me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese,".
Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.
Paragrafi 3, që bëhet paragraf 4, ndryshohet siç vijon:
“Kundër aktvendimit të inspektorit të sportit sipas
paragrafit 3 të këtij neni, mjet juridik mund të deklarohet te
organi kompetent në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.“.
Shlyhet paragrafi 4.
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Neni 4
Neni 66 ndryshohet siç vijon:
“Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori i
sportit shqipton masa inspektuese për mënjanimin e
parregullsive dhe mangësive sipas Ligjit të Mbikëqyrjes
Inspektuese.
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese të
ngjarjeve të organizuara sportive të skijimit, sipas neneve
54 dhe 55 të këtij ligji, si dhe gjatë kryerjes së mësimit të
skijimit, sipas nenit 57 të këtij ligji, inspektori i sportit
përcakton mangësi, me aktvendim shqipton vërejtje dhe
përcakton afat brenda të cilit subjekti i mbikëqyrjes
inspektuese është i detyruar t’i mënjanojë parregullsitë dhe
mangësitë e përcaktuara me procesverbal.
Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në rast kur
inspektori vlerëson se parregullsitë dhe mangësitë e
përcaktuara mund të shkaktojnë ose shkaktojnë rrezik të
drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njeriut ose rrezikim
të mjedisit jetësor, inspektori, me aktvendim shqipton masë
inspektimi, si detyrim, urdhër, ndalim dhe masë tjetër me
të cilën në mënyrë më të përshtatshme do të arrihet qëllimi
i mbikëqyrjes inspektuese.
Kundër aktvendimeve të inspektorit të sportit, sipas
paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, mund të deklarohet mjet
juridik te organi kompetent, në pajtim me Ligjin e
Kundërvajtjes.
Inspektorët mbajnë evidencë për vërejtjet e shqiptuara,
sipas paragrafit 2 të këtij neni.
Drejtori i Agjencisë së të Rinjve dhe të Sportit e
përcakton formën dhe përmbajtjen e evidencës për vërejtjet
e shqiptuara.“
Neni 5
Në nenin 67 paragrafi 1 fjalët: "3.000 euro"
zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000 euro", ndërkaq
fshihen fjalët: "respektivisht tregtar individi - qendër
skijimi".
Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:
"Edhe personit përgjegjës në personin juridik – qendër
skijimi do t’i shqiptohet gjobë në lartësi prej 350 euro për
kundërvajtjen sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Në paragrafin 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:
"Edhe tregtarit individ do t’i shqiptohet gjobë në shumë
prej 250 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të
kryer sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Neni 6
Në nenin 68 paragrafi 1 fjalët: "2.500 euro"
zëvendësohen me fjalët: "900 deri 1.500 euro" ndërkaq
fshihen fjalët: "respektivisht tregtari individ - qendër
skijimi".
Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:
"Edhe personit përgjegjës në personin juridik - qendër
skijimi i shqiptohet gjobë në lartësi prej 300 euro për
kundërvajtjen sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:
"Edhe tregtarit individ do t’i shqiptohet gjobë në shumë
prej 240 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas
paragrafit 1 të këtij neni.“
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Neni 7
Në nenin 69 paragrafi 1 fjalët: "2.000 euro"
zëvendësohen me fjalët: "500 deri 1.000 euro" ndërkaq
fshihen fjalët: "respektivisht tregtar individ - qendër
skijimi".
Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:
"Edhe personit përgjegjës në personin juridik - qendër
skijimi do t’i shqiptohet gjobë në lartësi prej 250 euro, për
kundërvajtje sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Në paragrafin 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:
"Edhe tregtarit individ do t’i shqiptohet gjobë në shumë
prej 230 eurosh, në kundërvlerë denari për kundërvajtjen e
kryer sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Neni 8
Në nenin 70 paragrafi 1 fjalët: "1.500 euro"
zëvendësohen me fjalët: "400 deri 800 euro" ndërkaq
fshihen fjalët: "respektivisht tregtar individ - qendër
skijimi".
Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:
"Edhe personit përgjegjës në personin juridik - qendër
skijimi do t’i shqiptohet gjobë në lartësi prej 200 euro për
kundërvajtjen sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:
"Edhe tregtarit individ do t’i shqiptohet gjobë në shumë
prej 220 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të
kryer sipas paragrafit 1 të këtij neni.“
Neni 9
Në nenin 71 fjalët: “150 deri 300 euro” zëvendësohen
me fjalët: “250 euro”.
Neni 10
Në nenin 72 fjalët: “250 euro” zëvendësohen me fjalët:
“200 euro”.
Neni 11
Ndryshohet neni 74 siç vijon:
“Procedura kundërvajtëse për shkeljet e parashikuara
sipas këtij ligji mbahet në gjykatën kompetente.
Për kundërvajtjet e parashikuara sipas këtij ligji,
inspektorët sipas nenit 65 paragrafi 1 të këtij ligji, para se
të paraqesin kërkesë për fillimin e procedurës për
kundërvajtje në gjykatën kompetente, do të zbatojnë
procedurë pajtimi duke lëshuar urdhërpagesë për
kundërvajtje në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjes.
Funksionari i cili udhëheq me organin kompetent për
punët e fushës së sportit e përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje.“
Neni 12
Shlyhen titulli para nenit 75 dhe neni 75.
Neni 13
Ndryshohet neni 76 siç vijon:
“Peshimi i lartësisë së gjobës së përcaktuar me këtë ligj
kryhet në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.“
Neni 14
Procedurat e filluara nga mbikëqyrja e kryer
inspektuese, si dhe procedurat e filluara të kundërvajtjes
deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë
në përputhje me Ligjin e Vendskijimeve ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 37/16).

Бр. 257 - Стр. 11

Neni 15
Aktet nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
__________
3306.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 28 октомври 2020
година.
Бр. 08-3803/1
28 октомври 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за научно-истражувачката дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ број
46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14,
145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), во членот 45-а став 1 по
зборовите: „студии од“ се додават зборовите: „втор
или“.
Член 2
Во член 59 ставот 1 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 301 до 400 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице кај правното лице, ако:
- во научната установа се применува статут за кој
не е добиена согласност од надлежен орган (член 21 од
овој закон),
- во научната установа се изврши избор на лица во
научни звања спротивно на одредбите од овој закон
(членови од 35 до 44 од овој закон),
- не се доставуваат податоци за базата на податоци
што ја води Министерството (член 54 став 9 од овој закон) и
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- во научната установа се извршат статусни промени без согласност на основачот (член 56 од овој закон).“.
Ставот 2 се брише.
Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „од 300 до
370 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 100 до 250
евра“.
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „од 25 до
50 евра” се заменуваат со зборовите: „од 15 до 35
евра”.
Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите: „од 25 до
50 евра” се заменуваат со зборовите: „од 15 до 35
евра”.
Член 3
Членот 60 се брише.
Член 4
Во член 60-а ставот 4 се брише.
Ставот 5 станува став 4.
Во ставот 6 кој станува став 5 бројот „5“ се заменува со бројот „4“.
Во ставот 7 кој станува став 6 бројот „6“ се заменува со бројот „5“.
Ставот 8 станува став 7.
Член 5
Соработниците вработени во научните установи
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон,
имаат стекнато научен степен магистер, доколку до 15
септември 2025 година не бидат избрани во научно
звање, им престанува работниот однос.
Соработниците вработени во научните установи
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, немаат стекнато научен степен магистер, доколку до 15
септември 2025 година не бидат избрани во научно
звање, им престанува работниот однос.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
I NDRYSHIMIT DHE I PLOTËSIMIT TË LIGJIT TË
VEPRIMTARISË HULUMTUESE SHKENCORE
Neni 1
Në Ligjin e Veprimtarisë Hulumtuese Shkencore
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14,
145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), në nenin 45-a, paragrafi
1, pas fjalëve: "studimet nga" shtohen fjalët: "dytë ose".
Neni 2
Në nenin 59, ndryshohet paragrafi 1 dhe bëhet:
"Personit përgjegjës në personin juridik do t’i
shqiptohet gjobë në shumë prej 301 deri 400 euro, në
kundërvlerë denari, për kundërvajtje, nëse:

- në institucionin shkencor zbatohet statuti për të cilin
nuk është marrë pëlqimi nga organi kompetent (neni 21 i
këtij ligji),
- në institucionin shkencor bëhet zgjedhja e personave
në tituj shkencorë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji
(nenet nga 35 deri në 44 të këtij ligji),
- nuk dorëzohen të dhënat për bazën e të dhënave që e
mban Ministria (neni 54 paragrafi 9 i këtij ligji) dhe
- në institucionin shkencor bëhen ndryshimet e statusit
pa pëlqimin e themeluesit (neni 56 i këtij ligji).“
Paragrafi 2 fshihet.
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 2, fjalët: "nga 300
deri 370 euro" zëvendësohen me fjalët: "nga 100 deri 250
euro".
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3, fjalët: "nga 25
deri 50 euro" zëvendësohen me fjalët: "nga 15 deri 35
euro".
Në paragrafin 5 i cili bëhet paragrafi 4, fjalët: "nga 25
deri 50 euro" zëvendësohen me fjalët: "nga 15 deri 35
euro".
Neni 3
Neni 60 fshihet.
Neni 4
Në nenin 60-a, fshihet paragrafi 4.
Paragrafi 5 bëhet paragraf 4.
Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 5, numri „5“
zëvendësohet me numrin „4“.
Në paragrafin 7 i cili bëhet paragraf 6, numri „6“
zëvendësohet me numrin „5“.
Paragrafi 8 bëhet paragraf 7.
Neni 5
Bashkëpunëtorët e punësuar në institucionet shkencore
të cilët, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë
fituar shkallë shkencore magjistër, nëse deri më 15 shtator
2025 nuk zgjidhen në titull shkencor, u ndërpritet
marrëdhënia e punës.
Bashkëpunëtorët e punësuar në institucionet shkencore
të cilët, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk kanë
fituar shkallë shkencore magjistër, nëse deri më 15 shtator
2025 nuk zgjidhen në titull shkencor, u ndërpritet
marrëdhënia e punës.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare
të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
__________
3307.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни
болести,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 28 октомври 2020
година.
Бр. 08-3805/1
28 октомври 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗА КОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ
Член 1
Во Законот за заштита на населението од заразни
болести („Службен весник на Република Македонија“
брoj 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15 и 37/16),
насловот пред членот 28 се менува и гласи: „Изолација,
здравствен надзор, карантин, превoз, задолжително лекување и времени мерки за спречување на внесување и
ширење на заразни болести“.
По ставот 2 се додаваат шест нови ставови 3, 4, 5, 6,
7 и 8, кои гласат:
„Лицата заболени од корона-вирус COVID-19 задолжително се лекуваат во јавни здравствени установи.
По исклучок од ставот 3 на овој член, лицата заболени од корона-вирус COVID-19, по медицински индикации, се лекуваат и изолираат и во приватни здравствени установи кои имаат дозвола за вршење на дејноста за интензивна нега и терапија или во домашни
услови, доколку за тоа постојат услови.
Доколку во јавните здравствени установи од ставот
3 на овој член, се исполнети капацитети за лекување на
лицата заболени од корона-вирус COVID-19, доколку
кај лицата примени во приватната здравствена установа во текот на укажувањето на здравствените услуги за
дијагностицирање, лекување, третман, нега и рехабилитација во установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2 вирус за заразната болест коронавирус COVID-19 во нивниот организам, како и во други случаи (недостиг на здравствени работници, здравствени соработници и други вработени лица во јавната
здравствена установа и слично), по претходно дадена
согласност од страна на Министерството за здравство,
лекувањето на лицата може да се врши и во приватни
здравствени установи кои имаат дозвола за вршење на
дејноста за интензивна нега и терапија.

Заради спречување на ширењето и сузбивање на заразната болест предизвикана од корона-вирусот
COVID-19 и заштита на населението, можат да се наредат следниве времени мерки:
1. носењето лична заштита на лицето (респираторна
маска, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и
слично) при излегување надвор од својот дом, односно
при движење на јавни места и површини од отворен и
затворен тип, на пазари, во јавен превоз и при влез во
затворени простори на оператори кои поради нивната
природа на дејност претставуваат место на собирање
на повеќе лица (државни институции, маркети, продавници, банки, пошти, чекални, здравствени установи и
слично), освен:
1. при спортување на отворен простор или на затворено со почитување на специфичните протоколи за
заштита (дистанца, дезинфекција и слично);
2. при возење во приватно патничко моторно возило ако возачот е сам или со лице/лица со кој/кои што
живее во заедница;
3. при престојување во двор на семејна куќа, сам
или со лице/лица со кој/кои што заедно живеат во заедница;
4. при седење во угостителски објект со почитување на специфичните протоколи за заштита (дистанца,
дезинфекција и слично);
5. ако се користи друг тип на заштитна опрема специфична за определено работно место;
6. ако лицето е помладо од 6 годишна возраст (дете)
и
7. ако лицето има специфична здравствена состојба,
е лице со посебни потреби или е лице со пречки во развој поради што носењето на лична заштита на лицето
би било проблематично или контраиндицирано.
2. задолжителна самоизолација при тестирање за
корона-вирус COVID-19 од закажување на тестот или
самото тестирање до добивање на резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е позитивен;
3. забрана за групирање на јавен простор (паркови,
јавни површини или која било површина на отворено)
во одредени периоди од деноноќието и
4. други мерки утврдени со закон.
Мерките од ставот 6 на овој член траат додека постои опасност од ширење на епидемијата.
Владата на Република Северна Македонија на предлог на Министерството за здравство одлучува кои од
мерките од ставот 6 на овој член ќе се применат, случаите во кои ќе се применат и за кој временски период.“.
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 9, 10 и 11.
Член 2
Во член 61 по ставoт 2 се додаваат пет нови ставови
3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
„Инспекциски надзор над примената на мерките
согласно со членот 58 од овој закон, кои се однесуваат
на вршење на угостителска дејност врши Државниот
пазарен инспекторат.
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Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, кои се однесуваат на
работните односи и заштитата при работа, особено во
делот на производствените капацитети и прометот со
непрехранбени стоки, врши Државниот инспекторат за
труд.
Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, кои се однесуваат на
превоз во патниот сообраќај врши Државниот инспекторат за транспорт.
Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, вршат и инспекциските служби во органите на државната управа и/или
инспекциските служби во општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, во рамките на нивните
надлежности утврдени со закон.
Министерството за внатрешни работи, Државниот
санитарен и здравствен инспекторат, Државниот
инспекторат за труд, Државниот пазарен инспекторат,
Државниот комунален инспекторат, општинските комунални инспектори, комуналните инспектори на општините во градот Скопје, комуналните инспектори на
градот Скопје и комуналните редари, како и инспекциските служби во органите на државната управа и/или
инспекциските служби во општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, вршат надзор над спроведувањето на мерките од членот 28 ставови 6 и 8 од
овој закон, секој во однос на мерките за кои се надлежни согласно со закон.
Член 3
Во член 64 по ставот 1 се додаваат шест нови ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
„Инспекциските служби од членот 61 ставови 2, 3,
4, 5 и 6 од овој закон, при вршење на инспекцискиот
надзор може да изречат привремена забрана за вршење
на дејноста во траење од 10 до 30 дена.
За изрекување на привремената забрана за вршење
на дејност од ставот 2 на овој член, инспекторот донесува усно решение за привремена забрана за вршење на
дејноста на записник и во рок од три дена од денот на
изрекувањето на усното решение ќе донесе писмено
решение.
Во случаите од ставот 3 на овој член, инспекторите
поставуваат лента на видно место со следниов текст
„Привремена забрана за вршење на дејноста“, заверена
со печат на инспекциската служба што ја изрекла привремената забрана, потпис на инспекторот кој ја поставил и дата на поставување.
Против решението на инспекторот од ставот 3 на
овој член, може да се изјави жалба до надлежниот орган за одлучување во втор степен во рок од осум дена
од денот на приемот на решението.
По жалбата од ставот 5 на овој член, одлучува надлежен орган за одлучување во втор степен.
Жалбата изјавена против решението од ставот 3 на
овој член, не го одлага извршувањето на решението.“.
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Член 4
Во членот 66 став 1 во воведната реченица зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра во денарска
противвредност за микро правни лица, од 500 до 2.000
евра во денарска противвредност за мали правни лица,
од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за
средни правни лица и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи правни лица“.
Во ставот 2 зборовите: „30 % од одмерената глоба
за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.
Член 5
Во членот 66-а став 1 зборовите: „50.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро правни лица, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни правни лица
и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност
за големи правни лица“.
Во ставот 2 зборовите: „30 % од одмерената глоба
за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.
Член 6
По членот 66-а се додава нов член 66-б, кој гласи:
„Член 66-б
Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска
противвредност за микро трговец, глоба во износ од
5.500 до 6.000 евра во денарска противвредност за мал
трговец, глоба во износ од 17.500 до 18.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 25.000 до 30.000 евра во денарска противвредност за голем трговец ќе се изрече за прекршок на
правно лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 58 од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој
член на трговец поединец.
Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој
член на физичкото лице.
Глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на домашно или странско физичко лице кое постапува спротивно на мерките
согласно со членот 28 став 6 точка 1. од овој закон.
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на домашно или
странско правно лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 1. од овој закон.
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на секое одговорно лице
во правното лице кое постапува спротивно на мерките
согласно со членот 28 став 6 точка 1. од овој закон.
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Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на секое домашно или
странско физичко лице кое постапува спротивно на
мерките согласно со членот 28 став 6 точка 2. од овој
закон.
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на домашно или
странско физичко лице кое постапува спротивно на
мерките согласно со членот 28 став 6 точка 3. од овој
закон.
Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска
противвредност за микро трговец, глоба во износ од
5.500 до 6.000 евра во денарска противвредност за мал
трговец, глоба во износ од 17.500 до 18.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 25.000 до 30.000 евра во денарска противвредност за голем трговец ќе се изрече за прекршок на
правно лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 4. од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (10)
на овој член на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (10) на овој
член на трговец поединец.
Член 7
Во членот 67-а став 3 зборовите: „ставот 2“ се заменуваат со зборовите: „и ставовите 2, 5 и 9.“.
По ставот 3 се додаваат шест нови ставови 4, 5, 6, 7,
8 и 9, кои гласат:
„За прекршокот утврден во членот 66-б од овој закон, инспекциските служби од членот 61 ставови 2, 3,
4, 5 и 6 од овој закон, се должни на сторителот на прекршокот да му издадат прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
Инспекциските служби од членот 61 ставови 3, 4, 5
и 6 од овој закон, се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од
прекршочните постапки.
За прекршокот утврден во членот 66-б ставови 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 и 12 од овој закон, инспекциските служби
од членот 61 став 7 од овој закон, се должни на сторителот на прекршокот да му издадат прекршочен платен
налог, согласно со Законот за прекршоците.
За прекршоците од членот 66-б ставови 5, 8 и 9 од
овој закон, кога сторител на прекршокот е домашно
физичко лице, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по
прекршоците во Министерството за внатрешни работи.
За прекршоците од членот 66-б ставови 5, 8 и 9 од
овој закон, кога сторител на прекршокот е странско
физичко лице, како и за прекршоците од членот 66-б
ставови 6, 7, 10, 11 и 12 од овој закон, кога сторител на
прекршокот е домашно или странско правно лице, односно одговорно лице во правното лице, прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.
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Инспекциските служби од членот 61 став 7 од овој
закон, се должни да водат евиденција за издадените
прекршочни платни налози и за исходот од прекршочните постапки.“.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 10 и 11.
Член 8
Актот на Владата на Република Северна Македонија од членот 28 став 8 од овој закон ќе се донесе во рок
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Уредбата со законска сила за носење лична заштита
на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање
на заразната болест предизвикана од корона-вирусот
COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 107/20, 118/20 и 125/20) и Уредбата со законска сила за задолжителна самоизолација при
тестирање за присуство на корона-вирус COVID-19 за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 107/20), престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на актот
на Владата на Република Северна Македонија од членот 28 став 8 од овој закон.
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на населението од заразни болести.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
I NDRYSHIMIT DHE I PLOTËSIMIT TË LIGJIT TË
MBROJTJES SË POPULLSISË NGA SËMUNDJET
NGJITËSE
Neni 1
Në Ligjin e Mbrojtjes së Popullsisë nga Sëmundjet
Ngjitëse (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15 dhe
37/16), titulli para nenit 28 ndryshohen dhe bëhet: "Izolimi,
mbikëqyrja shëndetësore, karantina, transporti, mjekimi i
detyrueshëm dhe masat e përkohshme për parandalim të
futjes dhe përhapjes së sëmundjeve ngjitëse".
Pas paragrafit 2 shtohen gjashtë paragrafë të rinj 3, 4, 5,
6, 7 dhe 8, si vijojnë:
“Personat e sëmurë nga virusi korona KOVID-19
detyrimisht mjekohen në institucione shëndetësore publike.
Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni, personat e
sëmurë nga virusi korona KOVID-19 sipas treguesve
mjekësorë, mjekohen dhe izolohen edhe në institucione
shëndetësore private që kanë leje të kryerjes së
veprimtarisë së kujdesit intensiv dhe të terapisë ose në
kushte shtëpiake, nëse për këtë ekzistojnë kushte.
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Nëse në institucionet shëndetësore publike të paragrafit
3 të këtij neni janë përmbushur kapacitetet për mjekim të
personave të sëmurë nga virusi korona KOVID-19, nëse te
personat e pranuar në institucionin shëndetësor privat, gjatë
dhënies së shërbimeve shëndetësore për diagnostikim,
mjekim, trajtim, përkujdesje dhe rehabilitim në
institucionin, është konfirmuar prezenca e shkaktarit SarsKov-2 virus për sëmundje ngjitëse virus korona KOVID-19
në organizmin e tyre, si dhe në raste tjera (mungesë të
punëtorëve shëndetësorë, bashkëpunëtorëve shëndetësorë
dhe personave tjerë të punësuar në institucionin e shëndetit
publik dhe ngjashëm), pas pëlqimit të dhënë paraprak nga
ana e Ministrisë së Shëndetësisë, mjekimi i personave
mund të bëhet edhe në institucione private shëndetësore që
kanë leje të kryerjes së veprimtarisë së kujdesit intensiv
dhe të terapisë.
Që të parandalohet përhapja dhe të çrrënjoset sëmundja
ngjitëse e shkaktuar nga virusi korona KOVID-19 dhe që të
mbrohet popullsia, mund të urdhërohen masat e
përkohshme vijuese:
1. mbajtja e mbrojtjes personale të fytyrës (maskë
respiratore, masë kirurgjike për përdorim të njëhershëm,
maskë tekstili për më shumë përdorime, shami mëndafshi
ose shall, shami pambuku ose shall, fashë për fytyrë etj.)
gjatë daljes jashtë shtëpisë, përkatësisht gjatë lëvizjes në
vende publike dhe sipërfaqe të tipit të hapur dhe të
mbyllur, në tregje, në transport publik dhe gjatë hyrjes në
hapësira të mbyllura të operatorëve të cilët për shkak të
natyrës së tyre të veprimtarisë paraqesin vend ku mblidhen
më shumë persona (institucione shtetërore, markete,
dyqane, banka, posta, vendpritje, institucione shëndetësore
dhe ngjashëm), përveç:
1. gjatë aktivitetit sportiv në vend të hapur ose të
mbyllur me respektimin e protokolleve të veçanta për
mbrojtje (distancë, dezinfektim dhe ngjashëm);
2. gjatë vozitjes në mjet motorik privat për udhëtar,
nëse shoferi është vetë, ose me person/a me të cilin/cilët
jeton në bashkësi;
3. gjatë qëndrimit në oborr të shtëpisë familjare vetë
ose me person/a me të cilin/cilët jeton në bashkësi;
4. gjatë qëndrimit në objekt hotelerik me respektimin e
protokolleve të veçanta për mbrojtje (distancë, dezinfektim
dhe ngjashëm);
5. nëse shfrytëzohet tip tjetër i pajisjes mbrojtëse të
veçantë për vendin e punës të caktuar;
6. nëse personi është më i ri se 6 vjeç (fëmijë); dhe
7. nëse personi ka gjendje shëndetësore specifike, është
person me nevoja të veçanta apo është person me pengesa
në zhvillim me ç’rast mbajtja e mbrojtjes personale të
fytyrës do të ishte problematike apo e kundrindikuar.
2. vetizolim i detyrueshëm gjatë testimit për virusin
korona KOVID-19, nga caktimi i testit apo vetë testimi
deri marrjen e rezultatit, ndërsa vetizolimi vazhdon nëse
rezultati është pozitiv,
3. ndalim të grupimit në hapësirë publike (parqe,
sipërfaqe publike ose cilado sipërfaqe në vend të hapur) në
periudha të caktuara gjatë ditës dhe natës, dhe
4. masa tjera të përcaktuara me ligj.
Masat e paragrafit 6 të këtij neni zgjasin derisa ekziston
rrezik i përhapjes së epidemisë.
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Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me
propozim të Ministrisë së Shëndetësisë vendos cilat prej
masave të paragrafit 6 të këtij neni do të zbatohen, rastet në
të cilat do të zbatohen dhe për cilën periudhë kohore.".
Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 9, 10 dhe 11.”.
Neni 2
Në nenin 61, pas paragrafit 2 shtohen pesë paragrafë të
rinj 3, 4, 5, 6 dhe 7, si vijojnë:
"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në
pajtim me nenin 58 të këtij ligji, që kanë të bëjnë në
kryerjen e veprimtarisë hotelerike kryen Inspektorati
Shtetëror i Tregut.
Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në
pajtim me nenin 58 të këtij ligji, që kanë të bëjnë me
marrëdhëniet e punës dhe mbrojtjen gjatë punës,
posaçërisht në pjesën e kapaciteteve prodhuese dhe
qarkullimin me mallra joushqimorë, kryen Inspektorati
Shtetëror i Punës.
Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në
pajtim me nenin 58 të këtij ligji, që kanë të bëjnë me
transport në komunikacionin rrugor kryen Inspektorati
Shtetëror i Transportit.
Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në
pajtim me nenin 58 të këtij ligji, kryejnë edhe shërbimet
inspektuese në organet e administratës shtetërore dhe/ose
shërbimet inspektuese në komunat, komunat në Qytetin e
Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, në korniza të kompetencave
të tyre të përcaktuara me ligj.
Ministria e Punëve të Brendshme, Inspektorati
Shtetëror i Sanitarisë dhe i Shëndetësisë, Inspektorati
Shtetëror i Punës, Inspektorati Shtetëror i Tregut,
Inspektorati Shtetëror Komunal, inspektorët komunalë,
inspektorët komunalë të komunave në Qytetin e Shkupit,
inspektorët komunalë të Qytetit të Shkupit dhe mbajtësit e
rendit komunal, si dhe shërbimet e inspekcionit në organet
e administratës shtetërore dhe/ose shërbimet inspektuese në
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e
Shkupit, kryejnë mbikëqyrje të zbatimit të masave të nenit
28 paragrafët 6 dhe 8 të këtij ligji, secili në lidhje me masat
për të cilat janë kompetentë në pajtim me ligj.”.
Neni 3
Në nenin 64, pas paragrafit 1 shtohen gjashtë paragrafë
të rinj 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7, si vijon:
“Shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafët 2, 3,
4, 5 dhe 6 të këtij ligji, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes
inspektuese mund të shqiptojnë ndalesë të përkohshme për
kryerje të veprimtarisë në kohëzgjatje prej 10 deri 30 ditë.
Për shqiptimin e ndalesës së përkohshme për kryerje të
veprimtarisë, sipas paragrafit 2 të këtij neni, inspektori
miraton aktvendim me gojë për ndalesë të përkohshme për
kryerje të veprimtarisë në procesverbal dhe në afat prej tre
ditësh, nga dita e shqiptimit të aktvendimit me gojë, do të
miratojë aktvendim me shkrim.
Në rastet sipas paragrafit 3 të këtij neni, inspektorët
vendosin shirit në vend të dukshëm me këtë tekst "Ndalesë
e përkohshme për kryerje të veprimtarisë", të verifikuar me
vulë të shërbimit inspektues që e ka shqiptuar ndalesën e
përkohshme, nënshkrim të inspektorit i cili e ka shënuar
edhe datën e vendosjes.
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Kundër aktvendimit të inspektorit, sipas paragrafit 3 të
këtij neni, mund të deklarohet ankesë në organin
kompetent për vendosje në shkallë të dytë në afat prej tetë
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.
Për ankesën, sipas paragrafit 5 të këtij neni, vendos
organ kompetent për vendosje në shkallë të dytë.
Ankesa e deklaruar kundër aktvendimit të paragrafit 3
të këtij neni nuk e shtyn zbatimin e aktvendimit“.
Neni 4
Në nenin 66 paragrafi 1, në fjalinë hyrëse, fjalët:
“5.000 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me
fjalët: “500 deri 1.000 euro, në kundërvlerë denari, për
persona juridikë mikro, nga 500 deri 2.000 euro, në
kundërvlerë denari, për persona juridikë të vegjël, nga
1.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona
juridikë të mesëm dhe nga 1.000 deri 10.000 euro, në
kundërvlerë denari, për persona juridikë të mëdhenj”.
Në paragrafin 2, fjalët: “30% nga gjoba e përcaktuar
për personin juridik” zëvendësohen me fjalët: “500 euro në
kundërvlerë denari”.
Neni 5
Në nenin 66-a paragrafi 1, fjalët: “50.000 euro në
kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “500 deri
1000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë
mikro, nga 500 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari, për
persona juridikë të vegjël, nga 1.000 deri 6.000 euro, në
kundërvlerë denari, për persona juridikë të mesëm dhe nga
1.000 deri 10.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona
juridikë të mëdhenj”.
Në paragrafin 2, fjalët “30% nga gjoba e përcaktuar për
personin juridik” zëvendësohen me fjalët: “500 euro në
kundërvlerë denari”.
Neni 6
Pas nenit 66-a shtohet nen i ri 66-b, si vijon:
“Neni 66-b
Gjobë në shumë prej 2.500 deri 3.000 euro, në
kundërvlerë denari, për tregtar mikro, gjobë në shumë nga
5.500 deri 6.000, euro në kundërvlerë denari, për tregtar të
vogël, gjobë në shumë prej 17.500 deri 18.000 euro, në
kundërvlerë denari, për tregtarë të mesëm dhe gjobë në
shumë prej 25.000 deri 30.000 euro, në kundërvlerë denari,
për tregtar të madh do të shqiptohet për kundërvajtje të
personit juridik i cili vepron në kundërshtim me masat në
pajtim me nenin 58 të këtij ligji.
Personit përgjegjës në person juridik do t’i shqiptohet
gjobë në shumë prej 1.500 euro, në kundërvlerë denari, për
kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni.
Tregtarit individual do t’i shqiptohet gjobë në shumë
prej 750 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas
paragrafit (1) të këtij neni.
Personit fizik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 250
euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas
paragrafit (1) të këtij neni.
Gjobë në shumë prej 20 euro, në kundërvlerë denari,
për kundërvajtje do t’i shqiptohet personit fizik të vendit
ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim
me nenin 28 paragrafi 6 pika 1 të këtij ligji.
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Gjobë në shumë prej 2.000 euro, në kundërvlerë denari,
për kundërvajtje, do t’i shqiptohet personit juridik të vendit
ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim
me nenin 28 paragrafi 6 pika 1 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari,
për kundërvajtje, do t’i shqiptohet çdo personi përgjegjës të
personit juridik i cili vepron në kundërshtim me masat në
pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 1 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 50 euro, në kundërvlerë denari,
për kundërvajtje, do t’i shqiptohet çdo personi fizik të
vendit ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në
pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 2 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari,
për kundërvajtje, do t’i shqiptohet personit fizik të vendit
ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim
me nenin 28 paragrafi 6 pikat 3 dhe 4 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 2.500 deri 3.000 euro, në
kundërvlerë denari, për mikro tregtar, gjobë në shumë prej
5.500 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të
vogël, gjobë në shumë prej 17.500 deri 18.000 euro, në
kundërvlerë denari, për tregtar të mesëm dhe gjobë në
shumë prej 25.000 deri 30.000 euro, në kundërvlerë denari,
për tregtar të madh, për kundërvajtje, do t’i shqiptohet
personit juridik i cili vepron në kundërshtim me masat në
pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 5 të këtij ligji.
Personit përgjegjës të personit juridik do t’i shqiptohet
gjobë në shumë prej 1.500 euro, në kundërvlerë denari, për
kundërvajtje sipas paragrafit (10) të këtij neni.
Tregtarit individual do t’i shqiptohet gjobë në shumë
prej 750 euro, në kundërvlerë denari, do t’i për
kundërvajtje sipas paragrafit (10) të këtij neni".
Neni 7
Në nenin 67-a paragrafi 3, fjalët: “paragrafi 2”
zëvendësohen me fjalët: “dhe paragrafët 2, 5 dhe 9.”.
Pas paragrafit 3 shtohen gjashtë paragrafë të rinj 4, 5, 6,
7, 8 dhe 9, si vijon:
“Për kundërvajtjen e përcaktuar sipas nenit 66-b të këtij
ligji, shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafët 2, 3,
4, 5 dhe 6 të këtij ligji, janë të detyruara që kryerësit të
kundërvajtjes t'i japin urdhërpagesë kundërvajtëse, në
pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.
Shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafët 3, 4, 5
dhe 6 të këtij ligji, janë të detyruar të mbajnë evidencë për
urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe për rezultatin
e procedurave kundërvajtëse.
Për kundërvajtjen e përcaktuar sipas nenit 66-b
paragrafët 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të këtij ligji,
shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafi 7 të këtij
ligji, janë të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t’i
lëshojnë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me
Ligjin e Kundërvajtjes.
Për kundërvajtjet sipas nenit 66-b paragrafët 5, 8 dhe 9
të këtij ligji, kur kryerës i kundërvajtjes është person fizik
vendas, procedurë dhe gjobë kundërvajtëse udhëheq dhe
shqipton Komisioni i Vendimmarrjes për Kundërvajtje në
Ministrinë e Punëve të Brendshme.
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Për kundërvajtjet, sipas neni 66-b paragrafët 5, 8 dhe 9
të këtij ligji, kur kryerësi i kundërvajtjes është person fizik
i huaj, si dhe për kundërvajtjet, sipas neni 66-b paragrafët
6, 7, 10, 11 dhe 12 të këtij ligji, kur kryerësi i kundërvajtjes
është person juridik vendas ose i huaj, përkatësisht person
përgjegjës te personi juridik, procedurë dhe gjobë
kundërvajtëse shqipton gjykata kompetente.
Shërbimet inspektuese, sipas nenit 6 paragrafi 7 të këtij
ligji, janë të detyruara të mbajnë evidencë për
urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për epilogun
e procedurave kundërvajtëse.”.
Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 10 dhe 11”.
Neni 8
Akti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
i nenit 28 paragrafi 8 të këtij ligji do të miratohet në afat
prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
Neni 9
Dekreti me fuqi ligjore për mbajtjen e mbrojtjes
personale të fytyrës për shkak të parandalimit të përhapjes,
çrrënjosjes së sëmundjes ngjitëse të shkaktuar nga virusi
korona COVID-19 dhe mbrojtjen e popullsisë gjatë
gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 107/20,
118/20 dhe 125/20) dhe Dekreti me fuqi ligjore për
vetizolimin e detyrueshëm gjatë testimit për praninë e
virusit
korona
COVID-19
gjatë
gjendjes
së
jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” numër 107/20), shfuqizohen në
ditën e hyrjes në fuqi të aktit të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë së Veriut të nenit 28 paragrafi 8 të këtij ligji.
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ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20,
217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20, 240/20, 242/20,
247/20, 252/20 и 254/20), во член 1, став 1, во точката 6,
по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со организирање на спортски натпревари во време на пандемија со COVID-19 се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Општиот протокол за организирање на спортски натпревари во услови
на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство, кој е даден
во Прилог број 76 и е составен дел на оваа одлука.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/48
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
Прилог број 76

Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të
zbardhur të Ligjit të Mbrojtjes së Popullsisë nga Sëmundjet
Ngjitëse.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare
të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3308.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври
2020 година, донесе

ОПШТ ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
СО КОВИД-19
1. Општи упатства
Овој протокол е составен со цел спречување на ширење на корона вирусот помеѓу спортисти, спортски
работници, службени лица и сите останати лица вклучени во одигрување и организација на натпреварите.
Сите учесници на организација и спроведување на
натпревари должни се да се придржуваат на сите пропишани мерки и донесени протоколи на Владата на
РСМ кои се однесуваат на спречување и ширење на заразни болести со вирусот COVID-19.
Мерките и упатствата за организација на натпреварите предвидени со овој протокол должни се да ги применуваат организаторите на натпревари на групни
спортови.
Секој учесник во натпреварувањето, пред почеток
на натпреварувањето е должен да потпише изјава со
која ги прифаќа мерките одредени со овој протокол.
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Во однос на превозот на спортистите да се користат
автобуси/комбиња со задолжително почитување на
протоколите за вршење на превоз на патници особено
во однос на дозволениот број на патници и задолжително носење на заштитни маски при патувањето.
При доаѓање во спортскиот објект, сите играчи и
службени лица задолжително мора да носат заштитна
маска.
Сите лица кои се присутни на натпреварот се должни за времетраење на натпреварот задолжително да носат заштитна маска, освен играчите на терен.
Забрането е меѓусебно ракување во ограничениот
простор како и на терен пред почеток и по завршување
на натпреварот помеѓу играчите и судиите.
Доколку се користат реквизити за бришење на паркетот истите да се дезинфицираат по секоја употреба
од страна на персоналот.
Излезот за играчите и службените лица, тунелот за
излегување на терен мораат да бидат без деца, маскоти
или било кој друг од персоналот, по можност да се користат одвоени излези/влезови, со цел задржување на
препорачаното физичко растојание помеѓу сите играчи
и службени лица.
Зачестена дезинфекција на рацете на персоналот во
спортските објекти кој е задолжен за одржување на хигиентата во објект во текот на натпреварот.
На клупата за резервни играчи да се одржува
препорачаното физичко растојание, со задолжително
носење на заштитни маски.
Одржување на физичкото растојание помеѓу присутните од 1,5-2,0 метри и почитување на одредбата за
негрупирање, како и не е дозволено секаков друг вид
на дополнителни социјални активности.
Апарати за дезинфициенси за раце задолжително да
бидат поставени на повеќе места, при влезот во објектот, во тунелите како и околу теренот.
Натпреварите се организираат без присуство на
публика.
Мерење на телесна температура со безконтактен
топломер пред влез во објектот на лицата кај е дозволено присуство на натпреварот. За лицата кај кои ке се
утврди покачена телесна температура над 37.2 (и по
второ мерење), како и на лицата кои ќе одбијат мерење
на температура забранет е влез во спортскиот објект.
Забранета е употребата на соблекувалните за цело
време пред, во тек и по натпреварот.
Сите играчи треба да ја напуштат салата/теренот/објектот што е можно побрзо по завршување на
натпреварот. Треба да има временски простор помеѓу
заминувањето на двата тимови.
Прес конференции ќе се одржуваат само виртуелно,
додека пак собата за прес и mixed зоната ќе да бидат
затворени.
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Контрола на спроведување на овој протокол врши
делегатот на натпреварот. Организаторот на натпреварот (клубот домаќин) е ДОЛЖЕН да достави список на
сите присутни лица на натпреварот до делегатот на
натпреварот.
Медицинскиот персонал на секој клуб соодветно
кон претходните препораки е должен да води евиденција и да ја прати здравствената состојба на своите
играчи и стручен штаб непосредно пред натпревар.
Спортските клубови се обврзани задолжително да
спроведат ПЦР тестирање на играчите и тренерите 72
часа пред почеток на секој натпревар, од сопствени
средства на клубот, со цел откривање на асимптоматски инфицираните лица.
2. Категорија на лица на кои им е дозволено присуство на натпревар
На натпреварите можат да бидат присутни лица кои
припаѓаат на следните категории: играчи, стручен
штаб, судии, пом.судии, статистичари, делегат и контролор на судење, бришачи на паркет, медицински персонал, технички персонал за одржување на објектот и
хигиената, редарска служба, претставници на менаџмент на клубовите, новинари, фотографи, камермани,
претставници на анти допинг агенција, претставници/делегат на соодветна спортска федерација, ТВ
оператори, пожарникари и припадници на Министерството за внатрешни работи.
Бројот на лицата во сите зони потребно е да се сведе на апсолутен минимум кој е неопходен за непречена
организација на натпреварот со почитување на физичкото растојание од 1.5-2.0м. Во случај на проценка дека во некоја од зоните е присутен поголем број на лица
делегатот на натпреварот е овластен да изврши прераспределба на лица, додека клубот домаќин сноси последици во согласност со Пропозициите за натпреварување, Правилник за натпреварување и Дисциплински
правилник на соодветна федерација кој се однесува на
слаба организација на натпреварот.
2а. Зони во спортските објекти
Просторот на спортскиот објект е поделен во 3
зони:
- Зона 1 - терен и околу теренот, тунел за излегување на терен, соблекувални, ходници, амбуланта и останати простории кои непосредно ги користат играчите и
службените лица.
- Зона 2 - трибини, простор за медии, контролни соби и станици и останатите внатрешни простории во
спортскиот објект.
- Зона 3 - надворешност на спортскиот објект, паркинг за службени лица и екипи, простор за репортажна
кола и др.
Секоја од трите наведени зони претставуваат физичка одвоена целина и сите се одделени една од друга.
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Сите останати површини вон спортскиот објект се
сметаат за јавни површини за кои се одговорни претставниците на МВР.
3. Постапување со член на клубот со позитивен
ПЦР тест
При појава на позитивен ПЦР резултат кај член на
спортскиот клуб, менаџментот на спортскиот клуб е
должен позитивното лице ВЕДНАШ да го отстрани и
изолира од учество во сите спортски активности. Менаџментот на спортскиот клуб е должен за случајот
ВЕДНАШ да ја извести епидемиолошката служба од
регионалниот Центар за јавно здравје и до истата да
достави список на сите членови на спортскиот клуб.
Епидемиолошката служба на регионалниот центар
за јавно здравје прави проценка на ризик и дава мислење за самоизолација на членовите од клубот за што го
известува спортскиот клуб. Врз основа на проценката
на ризик секој од лицата ставени во самоизолација добиваат решение од Државниот санитарен и здравствен
инспекторат.
Доколку пред почетокот на натпреварот во тек или
на крајот на натпреварот, се до напуштање на просториите на спортскиот објект се појави било кој симптом
на било кој член на екипата (играчи, стручен штаб,
членови на управа и др.), кој укажува на COVID-19 лицето веднаш се упатува до најблиското инфективно одделение по претходна телефонска најава.
Обврска на делегатот на натпреварот е да ги евидентира во својот извештај податоците за лицето со
пројавени симптоми.
Доколку се потврди присуство на вирус COVID-19
кај евидентираниот член на екипата, другите членови
на екипата се должни да ги почитуваат мерките од направената проценка на ризик од страна на епидемилошката служба.
4. Упатства за подготовка на просториите и реквизитите
На сите официјални и неофицијални натпревари неопходно е:
- Засилени хигиенски мерки во просториите на
спортските објекти со често перење и дезинфекцирање
на опремата, мебелот и приборот за работење пред почетокот на натпреварот од страна на организаторот домаќин на натпреварот.
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- Клубот домаќин е должен да изврши дезинфекција на сите внатрешни простории во зоната 1 и 2, како и
клупата за резервни играчи, еден час пред почеток на
натпреварот, како и непосредно по завршување на истиот.
- Во сите затворени простории вратите да се држат
што повеќе отворени, да се избегнува фаќање на бравите и да се постават средства за дезинфекција на рацете
во секоја од просториите.
- Препораки за сите здравствено превентивни мерки треба да бидат истакнати во сите делови на спортскиот објект.
- Да се постават на повеќе места корпи за отпадоци
обложени од внатрешна страна со кеса кои ќе бидат
видно означени, за отстранување на заштитни маски,
употребената пластична и друга амбалажа, хартиени
марамчиња и брисачи, употребени бандажи и сл.Содржината во затворена кесата се одлага како комунален
отпад.
- Да се постават корпи за отпадоци обложени со
кеса, отстранување на употребена спортска опрема и
пешкири, кесата се затвора и потоа кесата се носи надвор од спортскиот објект.
5. Овој протокол се однесува за организација за
натпревари и за тренинг натпревари.
6. Со овој протокол престанува да важи делот кој се
однесува на организација на натпревари од поединечните протоколи за организација на работата на клубовите на спортските федерации и сите спортски федерации се должни ВЕДНАШ да ги корегираат своите наменски протоколи, односно одредбите од овој протокол да ги имплементираат во своите соодветни протоколи.
__________
3309.
Врз основа на член 11 точка 7 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 27 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА Ц.О. - СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ревидираната годишната сметка и Извештајот за работењето на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта-Ц.О. Скопје за период 1.1.-31.12.2019 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, со Одлука бр.02-725/3
од 12.3.2020 година, на седницата, одржана на
12.3.2020 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-8685/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

3310.
Врз основа на член 11 точка 3 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 27 октомври 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ Ц.О. ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
распределба на средствата остварени од работењето на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта-Скопје Ц.О. за 2019
година, бр.02-725/4, донесена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на
12.3.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-8685/2
27 октомври 2020 година
Скопје

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

3311.
Врз основа на член 16 став (9) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОНЧЕ СО
КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ РАЗВОЈНА БАНКА
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Конче се задолжува кај Развојна банка на
Северна Македонија АД Скопје со краткорочен кредит
во износ од 4.500.000,00 денари, за реализација на проектот: „Примена на мерки за заштита од поплави во општина Конче и Струмјани“.

Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Општина Конче ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на проект од ИПА компонента – прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу општина Конче и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-9176/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

3312.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.712/1, КО
Пробиштип, место викано „Град“, и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-9, влез 1, кат ПР, намена
на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 1382.53
м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на невижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9380/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

Стр. 22 - Бр. 257

29 октомври 2020

3313.
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 27 октомври 2020 година, донесе

3314.
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 27 октомври 2020 година, донесе

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

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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, 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 Општина
Охрид, а за потребите на Општинско основно училиште „Григор Прличев“ Охрид.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, а за потребите на Општинско основно училиште
„Мустафа Ќемал Ататурк“ Пласница.

Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, 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“.

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

Бр. 44-9890/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 44-9890/2
27 октомври 2020 година
Скопје

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

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

29 октомври 2020

Бр. 257 - Стр. 23

3315.
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 27 октомври 2020 година, донесе

3316.
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 27 октомври 2020 година, донесе

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

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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, 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 Општина
Охрид, а за потребите на Средното општинско стручно
училиште „Св.Кирил и Методиј“ Охрид.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Охрид, а за потребите на Општинско средно училиште
„Св.Климент Охридски“ Охрид.

Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 44-9890/3
27 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 44-9890/4
27 октомври 2020 година
Скопје

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

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

Стр. 24 - Бр. 257

29 октомври 2020

3317.
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 27 октомври 2020 година, донесе

3318.
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 27 октомври 2020 година, донесе

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

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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, 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 Општина
Охрид, а за потребите на Општински електро-машински училишен центар „Св.Наум Охридски“ Охрид.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, а за потребите на Општинско средно техничко
училиште „Гостивар“ Гостивар.

Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, 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“.

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

Бр. 44-9890/5
27 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 44-9890/6
27 октомври 2020 година
Скопје

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

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

29 октомври 2020

Бр. 257 - Стр. 25

3319.
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 27 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
АЕРОДРОМ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

3320.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019)
и член 1 и член 3 од Одлуката за формирање на Совет
за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2016 и
164/2017 и ,,Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.97/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА
СОРАБОТКА И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ
СЕКТОР
1. За членови на Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор, на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, се назначуваат:
- Наташа Бошкова за областа „Заштита на маргинализираните лица“ од Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини
Скопје и
- Снежана Трпевска за областа „Медиуми и информатичко општество“ од Здружението на новинарите на
Македонија Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Аеродром, а за потребите на Општинско основно училиште „Блаже Конески“ Аеродром.
Член 3
Ректорот на Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Аеродром, 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. 44-9890/7
27 октомври 2020 година
Скопје

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

Бр. 20 – 2185/2
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3321.
Врз основа на член 100 и член 102 став 2 точка 1 од
Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012,
164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014,
10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016
и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019, 180/2019 и
275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе

Стр. 26 - Бр. 257

29 октомври 2020

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА
1. Слободанка Колевска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница – Струга, на нејзино барање.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга, се именува
Мартин Џутески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20-5365/3
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3322.
Врз основа на член 108 став 11 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011,
53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013,
27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016,
53/2016, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА
НА ЛЕК
1. Маја Аргировска се разрешува од должноста
член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек претставник од
Министерството за финансии.
2. За член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек се именува Аница Иваноска Стрезовски, претставник од Министерството за финансии.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-5587/2
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3323.
Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013,
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013,
160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015,
129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015,
27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и
245/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија” бр.180/2019, 275/2019 и 31/2020), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, се именува Марјан Кицев, претставник од репрезентативниот синдикат член на Економско социјалниот совет.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 8101/2
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3324.
Врз основа на член 93 став 1 алинеа 1 од Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“
бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004,
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010,
88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014,
44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015,
154/2015, 27/2016, 119/2016, 21/2018, 113/2018 и
''Службен весник на Република Северна Македонија''
бр. 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се разрешува Билјана Јовановска, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9898/2
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3325.
Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија,
се разрешува Осман Шукриу, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9899/2
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3326.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 21/2009. 24/2011, 12/2014, 41/2014,
152/2015, 53/2016, 83/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ
1. Од должноста заменик директор на Државниот
завод за индустриска сопственост се разрешува Горан
Герасимовски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9900/2
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3327.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 21/2009. 24/2011, 12/2014, 41/2014,
152/2015, 53/2016, 83/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ
1. Од должноста директор на Државниот завод за
индустриска сопственост се разрешува Сафет Емрули,
на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9902/2
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3328.
Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003,
81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010,
43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
1. Од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити се разрешува Борче Хаџиев, на негово
барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 9933/2
26 октомври 2020 година
Скопје

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

3329.
Врз основа на член 44 став 5 алинеа 1 од Законот за
јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.
ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
1. Од должноста вршител на должноста директор
на Бирото за јавни набавки, се разрешува Армир Садики, на негово барање.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9962/2
26 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 20-9998/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3330.
Врз основа на член 59 став 1 алинеја 1 од Законот
за здравственото осигурување („Службен весник на
Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014,
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015,129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 26 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, се
разрешува Орхан Рамадани, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-9969/2
26 октомври 2020 година
Скопје

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

3331.
Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето
и осигурување во случај на невработеност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000,
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006,
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011,
11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014,
56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016,
119/2016, 21/2018, 113/2018 и ''Службен весник на Република Северна Македонија'' бр. 124/2019), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

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

3332.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ
ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во
сопственост на Република Северна Македонија, се именуваат:
- Ветон Мурати
- Владо Недановски
- Никола Рилак
- Зоран Саздовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9999/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3333.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 21/2009. 24/2011, 12/2014, 41/2014,
152/2015, 53/2016, 83/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

1. За директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се именува Абдуш Демири.

1. Горан Герасимовски се именува за вршител на
должноста директор на Државниот завод за индустриска сопственост.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10000/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3334.
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста вршител на должноста директор
на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Северна Македонија, се разрешува Арбен Виља.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

3336.
Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија, се именува
Измит Нура.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10003/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3335.
Врз основа на член 10 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

3337.
Врз основа на член 194-а од Законот за животната
средина („Службен весник на Република Македонија“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,
48/2010, 124/2010,51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013,
42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и
99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, се именува Дејан Павлески.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

1. Од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се
разрешува Фејзула Спахија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10002/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 20 – 10004/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 20-10001/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

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

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

Стр. 30 - Бр. 257

29 октомври 2020

3338.
Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 12 од
Законот за иновациската дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014,
44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

3340.
Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 12 од
Законот за иновациската дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014,
44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за
иновации и технолошки развој се именуваат:
- Моника Јованова за период од три години
- Пиштар Љутфиу за период од три години
- Калина Лечевска за период од три години
- Бранко Ничота за период од три години
- Димитрија Анѓелковски за период од две години
- Синиша Вељаноски за период од две години
- Дритон Зибери за период од две години.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. Од должноста член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се разрешува
Александар Стефановски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20- 10005/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3339.
Врз основа на член 194-а од Законот за животната
средина („Службен весник на Република Македонија“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,
48/2010, 124/2010,51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013,
42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и
99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе

Бр. 20 – 10007/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3341.
Врз основа на член 11 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015,
39/2016 и 164/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020
година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ЖИВОТНА СРЕДИНА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

1. Ана Петровска се именува за вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за животна
средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се разрешува Авдуљ-Селам Селами.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-10006/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 20 – 10008/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

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

29 октомври 2020

Бр. 257 - Стр. 31

3342.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/2019 и 110/2019) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
1. Од должноста директор на Управата за развој и
унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците,
се разрешува Славица Тодорова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20-10009/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3343.
Врз основа на член 10 став 5 алинеа 3 од Законот за
Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016,
35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИКДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

3344.
Врз основа на член 241 став 3 од Закон за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013,
39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
1. Анте Поповски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за квалитет и
акредитација на здравствените установи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10011/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3345.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/2019 и 110/2019) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА
ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Од должноста заменик-директор на Управата за
јавни приходи, орган во состав на Министерството за
финансии, се разрешува Ремзи Абдулахи.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. За директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на
заедниците, орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, се именува
Милутин Станчиќ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 -10010/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Бр. 20-10012/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

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

Стр. 32 - Бр. 257

29 октомври 2020

3346.
Врз основа на член 241 од Закон за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.43/2012, 145/2012, 87/2012,
164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
1. Каљтрина Беќири се именува за вршител на
должноста директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10013/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3347.
Врз основа на член 10 од Законот за Управата за
јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018
и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. За вршител на должноста заменик-директор на
Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Авдуљ Селам Селами.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 -10014/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3348.
Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) и
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014,
196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ
И СПОРТ
1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт, се разрешува Измит Нура.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 -10015/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3349.
Врз основа на член 11 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015,
39/2016 и 164/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Ремзи Абдулахи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 10016/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3350.
Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) и
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014,
196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади
и спорт, се именува Авни Рустеми.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 -10017/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3351.
Врз основа на член 161-а од Законот за животната
средина („Службен весник на Република Македонија“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,
48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013,
187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016
и 99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Од должноста директор на Управата за животна
средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се разрешува Џезми Салиу.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10018/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3352.
Врз основа на член 161-а од Законот за животната
средина („Службен весник на Република Македонија“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,
48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013,
187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016
и 99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Хисен Џемаили се именува за вршител на должноста директор на Управата за животна средина, орган
во состав на Министерството за животна средина и
просторно планирање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10019/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3353.
Врз основа на член 3-а став 2 од Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014,
33/2015, 147/2015 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД
1. Од должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд
и социјална политика се разрешува Аљајдин Хавзиу.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10020/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3354.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 22 октомври 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА
1. Блажена Пејовска се именува за член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10021/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3355.
Врз основа на член 3-а од Законот за инспекцијата
на труд („Службен весник на Република Македонија“
бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015,
147/2015 и 21/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД
1. За вршител на должноста директор на Државниот
инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика се именува Јованка
Тренчевска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10022/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3356.
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013,
41/2014, 146/2015, 30/2016, 64/2018, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
124/2019, 84/2020 и 248/2020), Владата на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ
„КРСТЕ П. МИСИРКОВ“- КАВАДАРЦИ
1. Од должноста членови на Управниот одборпретставници на основачот на Државниот ученички
дом „Крсте П. Мисирков“- Кавадарци се разрешуваат:
- Ангелчо Петков и
- Косте Бојков.
2. За членови на Управниот одбор- претставници на
основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“- Кавадарци, се именуваат:
- Ефремчо Николов
- Душанка Трајковска и
- Павле Лукоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10023/1
22 октомври 2020 година
Скопје

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

3357.
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016,
53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ
1. За претседател на Управниот одбор на Фондот за
иновации и технолошки развој се именува Моника Јованова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10027/2
27 октомври 2020 година
Скопје

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

29 октомври 2020

Бр. 257 - Стр. 35

3358.
Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003,
81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010,
43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
1. Амир Шабани се именува за в.д. директор на
Фондот за осигурување на депозити.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 10052/1
26 октомври 2020 година
Скопје

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

3360.
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016,
142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26
октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Фатон Ахмети се именува за вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување
на Република Северна Македонија, до именување на
директор по распишан конкурс, но не подолго од шест
месеца.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10057/1
26 октомври 2020 година
Скопје

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

3359.
Врз основа на член 44 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.
24/2019), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

3361.
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за Финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014, 43/2014, 33/2015, 27/2016,
83/2018 и 198/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 26 октомври
2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

1. Борче Хаџиев се именува за директор на Бирото
за јавни набавки.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

1. За вршител на должноста заменик на директорот
на Управата за Финансиска полиција, орган во состав
на Министерството за финансии, се именува Бесир Деари.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10055/1
26 октомври 2020 година
Скопје

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

Бр. 20-10058/1
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3362.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 21/2009. 24/2011, 12/2014, 41/2014,
152/2015, 53/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 26 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ
1. Блерим Идризи се именува за вршител на должноста заменик на директорот на Државниот завод за
индустриска сопственост.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-10060/1
26 октомври 2020 година
Скопје

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

3363.
Врз основа на член 36 став (6) 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) и член 203 став (4) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15,
193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ВТОРОСТЕПЕНА ВОЕНОЛЕКАРСКА
КОМИСИЈА
1. Во Решението за формирање на Второстепена военолекарска комисија („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 33/20), во точка 3 потточката
8. се менува и гласи:
„8. Лаурета Шеху – заменик – член,”.
Потточката 12. се менува и гласи:
„12.Кaдри Хаџихамза – заменик – член,”.
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.44-10070/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

3364.
Врз основа на член 10 став 5 алинеа 3 од Законот за
Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015, 27/2016,
35/2018, 83/2018 и 7/2019), и член 36 став 6 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. Од должноста вршител на должноста директор
на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се разрешува Фарук Омери.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија .“
Бр. 20 – 10104/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

3365.
Врз основа на член 10 од Законот за Управата за
јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018
и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. За вршител на должноста директор на Управата
за јавни приходи, орган во состав на Министерството
за финансии, се именува Сања Лукаревска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија .“
Бр. 20 – 10105/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3366.
Врз основа на член 128-б од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012,
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013,
27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014,
187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015,
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018,
64/2018, 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019 и 18/2020), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 27 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И
УРБАНИЗАМ
1. Фатмир Арифи се именува за вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10106/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

3367.
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и
спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018) и член
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019),Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА
НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
1. Од должноста претседател, секретар и членови
на Комисијата за проценка и утврдување на висината
на штетата од елементарни непогоди се разрешуваат:
а) од претседател:
- Емилија Вељановска од Министерство за финансии
б) од секретар:
- Елена Кузманова од Министерство за финансии
в) од членови:
- Бошко Стојаноски од Државен инспекторат за
земјоделство,
- Стевче Ѓурчевски од Државен комунален инспекторат,
- Љупчо Наумовски од Дирекција за заштита и спасување,

- Насер Мемети од Центар за управување со кризи,
- Kоста Лазароски од Управа за хидрометеоролошки работи,
- Цвета Спасеска од Министерство за одбрана,
- Рахим Амдиу од Министерство за економија,
- Бобан Илиевски од Државен завод за статистика,
- д-р Голубка Нечевска-Цветановска од Институт за
земјоделско инжинерство и инжинерска сеизмологија,
- Снежана Мешкова од Министерството за транспорт и врски,
- Александар Петковски од Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Александар Мусалевски од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Билент Мустафоски од Министерство за финансии,
- Игор Василевски од Друштво за осигурување САВА осигурување АД Скопје,
- Тоде Митковски од Друштво за осигурување Еуролинк.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10107/1
27 октомври 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3368.
Врз основа на член 75 став (4) од Законот за јавните
набавки во областа на одбраната и безбедноста(*)
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.180/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОСЕБНИ УСЛУГИ КОИ СЕ
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА
И БЕЗБЕДНОСТА (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавна набавка на услуги во областа на одбраната и безбедноста.
Член 2
Видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавна набавка на услуги во областа на одбраната и безбедноста се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-7398/1
19 октомври 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
Dr. Fatmir Besimi, d.v.

Со овoj правилник се врши усогласување со Анекс II од ДИРЕКТИВАTA 2009/81/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот
од 31 јули 2009 година за координирање на постапките за доделување на договори за одредени работи, договори за набавки и договори за услуги од договорните органи или лица во областа на
одбраната и безбедноста и за изменување на Директивите
2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ (CELEX бр.32009L0081).
*
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3369.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ
ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи
животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло заради заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 234/20 и 245/20), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02 – 2320/3
22 октомври 2020 година
Скопје

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

1. Во регионот Oder-Spree, следните општини:
- општина Grunow-Dammendorf,
- општина Mixdorf,
- општина Siehdichum,
- општина Schlaubetal,
- општина Neuzelle,
- општина Neißemünde,
- општина Lawitz,
- општина Eisenhüttenstadt,
- општина Vogelsang,
- општина Zeltendof,
- општина Wiesenau и

- општина Friedland со дистриктите Günthersdorf,
Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow,
Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz и Oelsen.
2. Во регионот Dahme-Spreewald, следните општини:
- општина Jamlitz и
- општина Lieberose со дистриктите Goschen,
Blasdorf, Lieberose и Trebitz.
3. Во регионот Spree-Neiße, следните општини:
- општина Turow-Preilack со дистриктот Preilack,
- општина Tauer,
- општина Schenkendöbern,
- општина Guben,
- Gemeinde Jänschwalde со дистриктите Jänschwalde
и Drewitz и
- општина Peitz.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3370.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл. 9 ст. 1 алинеа 3 чл. 10
ст. 1, чл. 44 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен
весник РСМ“ бр. 150/07, 100/11 и 42/20), на одржаната
седма седница на ден 21.10.2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Диана Сулејмани – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, по сопствено барање.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос и
престануваат заклучно со 21.10.2020 година.
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 21.10.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОР Бр. 13/20
21 октомври 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
8.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПОВЕЛБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И НА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ПОВЕЛБАТА НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
Се прогласува Законот за ратификација на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка и
на дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020 година.
Бр. 08-3763/1

Претседател на Република

27 октомври 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПОВЕЛБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И НА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ПОВЕЛБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА
ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
Член 1
Се ратификува Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка, потпишана во Јалта на 5 јуни 1998 година и дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка, усвоено на
состанокот на Советот на министри за надворешни работи на државните членки на Организацијата, одржан во
Истанбул на 25 јуни 2004 година.
Член 2
Текстот на Повелбата и на дополнувањето на Повелбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик, гласи:
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Стр. 24 - Бр. 257

29 октомври 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

29 октомври 2020

Бр. 257 - Стр. 25
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 257

29 октомври 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

29 октомври 2020

Бр. 257 - Стр. 27
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 257

29 октомври 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се
грижи за извршување на Повелбата и на дополнувањето на Повелбата од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
I RATIFIKIMIT TË KARTËS SË ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT EKONOMIK TË DETIT TË ZI
DHE I PLOTËSIMIT TË KARTËS SË ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT EKONOMIK TË DETIT TË ZI
Neni 1
Ratifikohet Karta e Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, e nënshkruar në Jaltë, më 5 qershor
1998 dhe plotësimi i Kartës së Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, i miratuar në takimin e
Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve anëtare të Organizatës, të mbajtur në Stamboll, më 25 qershor
2004.
Neni 2
Teksti i Kartës dhe i plotësimit të Kartës sipas nenit 1 të këtij ligji, në origjinal, në gjuhën angleze dhe i përkthyer
në gjuhën maqedonase, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për
zbatimin e Kartës dhe plotësimin e Kartës sipas nenit 1 të këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
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