
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж ИН А  
 

  Стр. 
1557. Уредба со законска сила за измену-

вање и дополнување на Уредбата 
со законска сила за примена на За-
конот за основното образование за 
време на вонредна состојба.............. 2 

1558. Уредба со законска сила за приме-
на на Законот за наставниците и 
стручните соработници во основни-
те и средните училишта за време на 
вонредна состојба.............................. 3 

1559. Уредба со законска сила за измену-
вање и дополнување на Уредбата 
со законска сила за примена на За-
конот за високото образование за 
време на вонредна состојба.............. 3 

1560. Уредба со законска сила за допол-
нување на Уредбата со законска си-
ла за примена на Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање за 
време на вонредна состојба.............. 4 

1561. Уредба со законска сила за измену-
вање и дополнување на Уредбата 
со законска сила за субвенционира-
ње на исплата на придонеси од за-
должително социјално осигурување 
за време на вонредна состојба.......... 5 

  Стр. 
1562. Уредба со законска сила за измену-

вање и дополнување на Уредбата 
со законска сила за примена на За-
конот за средното образование за 
време на вонредна состојба.............. 9 

1563. Одлука за прифатливоста на пред-
логот за прогласување на дел од 
Осоговските Планини за заштитено 
подрачје во категорија V - зашти-
тен предел........................................... 9 

1564. Одлука за давање на согласност на 
Годишниот извештај за работењето 
на Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата на Република Се-
верна Македонија за 2019 година.... 10 

1565. Одлука за престанување на важе-
њето на Одлуката за давање соглас-
ност на Решението за отстапување 
на одземен предмет со правосилна 
пресуда на НУ Македонска опера и 
балет - Скопје..................................... 10 

1566. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мени предмети со правосилна одлу-
ка на Министерство за внатрешни 
работи.................................................. 10 

1567. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мени предмети со правосилна пре-
суда на Општина Виница.................. 10 

Број 116 5 мај 2020, вторник година LXXVI 



 Стр. 2 - Бр. 116                                                                                               5 мај 2020 
 

  Стр. 
1568. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување на одзе-
мени предмети со правосилна одлу-
ка на Дирекција за заштита и спасу-
вање..................................................... 11 

1569. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мени предмети со правосилна пре-
суда на Општина Шуто Оризари...... 11 

1570. Одлука за едностран раскин на До-
говорот за концесија за експлоата-
ција на минерална суровина – доло-
мити и доломитизирани варовници 
на локалитетот „Бигор Доленици“, 
Општина Кичево................................ 11 

1571. Одлука за начинот на уплата на 
средства на сметката за донација на 
Фондот за помош и поддршка за 
справување со кризата предизвика-
на од Коронавирусот COVID - 19.... 11 

1572. Одлука за едностран раскин на До-
говорот за концесија за експлоата-
ција на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот „с. Чегране - 
Гостивар“, Општина Гостивар......... 12 

1573. Одлука за едностран раскин на До-
говорот за концесија за експлоата-
ција на минерална суровина – руди 
на железо на локалитетот „Тај-
миште“, Општина Кичево................. 12 

1574. Одлука за прифатливоста на пред-
логот за прогласување на дел од 
Шар Планина за заштитено подрачје 
во категорија II - Национален парк.. 13 

1575. Одлука за предавање на недвиж-
ност во владение на Јавното прет-
пријатие за државни патишта........... 13 

 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1557. 
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 
мај 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 
СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 
СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-
нот за основното образование за време на вонредна 
состојба („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 76/20),  во член 1 во ставот 2 по зборот 
„училиштата“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а 
по зборот „учениците“ се додаваат зборовите: 

  Стр. 
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лационен суд Скопје.......................... 14 
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за единствената тарифа на надомес-
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„за продолжување на роковите за објавување јавен 
повик за покривање на трошоците за котизација и пат 
за учество на еден меѓународен натпревар на акредити-
раните здруженија на наставници, за запишување на 
децата во прво одделение во основно училиште, за про-
должување на мандатот на органите за управување и 
раководење со основните училишта и за бројот на нас-
тавните денови“. 

 
Член 2 

По членот 3 се додаваат четири нови члена 3-а, 3-б, 
3-в и 3-г, кои гласат: 

 
„Член 3-а 

Рокот утврден во член 45 став 6 од Законот за ос-
новното образование, за објавување јавен повик за пок-
ривање на трошоците за котизација и пат за учество на 
најмногу шест ученици и најмногу три ментори на еден 
меѓународен натпревар по барање на акредитираните 
здруженија на наставници во текот на една година, кој 
е истечен за време на траење на вонредната состојба, се 
продолжува за две недели  од денот на престанокот на 
траењето  на вонредната состојба. 

 
Член 3-б 

Запишувањето на децата во прво одделение во ос-
новно училиште за учебната 2020/2021 година, ќе се 
реализира во месец јуни, а за запишаните ученици учи-
лиштето истакнува список на огласната табла на учи-
лиштето, најдоцна до 15 јули 2020 година. 
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За незапишувањето, односно за неподготвеноста на 
детето за тргнување во основно училиште, комисијата 
за запишување на детето во училиштето е должна 
писмено да го извести родителот, односно старателот 
најдоцна до 15 јули 2020 година. 

Основното училиште е должно да го извести овлас-
тениот просветен инспектор на општината или држав-
ниот просветен инспектор во општините каде нема ов-
ластен просветен инспектор, за децата кои не се запи-
шани во прво одделение до 20 јули 2020 година. 

 
Член 3-в 

Мандатот на органите на управување и раководење, 
кој истекол или истекува за време на траењето на вон-
редната состојба, се продолжува за време на траењето 
на вонредната состојба и за 90 дена по престанокот на 
траењето на вонредната состојба.  

Основното училиште постапката за избор на орга-
ните од ставот 1 на овој член, ќе ја започне,  а за започ-
натите, ќе ја продолжи, во рок од 30 дена по престано-
кот на траењето на вонредната состојба. 

 
Член 3-г 

Во учебната 2019/2020 година наставата се оствару-
ва во најмалку 160 до најмногу 180 наставни денови, а 
наставната година  во  основните  училишта  ќе заврши 
на 10 јуни 2020 година, преку далечинско учење однос-
но учење од дома, со примена на средства за електрон-
ска комуникација.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-3479/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1558. 
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 5 мај 
2020 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРА-
БОТНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИ-
ЛИШТА ЗА  ВРЕМЕ  НА  ВОНРЕДНА  СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Законот за наставниците и стручните соработници 
во основните и средните училишта („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), ќе се 
применува за времетраење на вонредната состојба во 
Република Северна Македонија, доколку со оваа уред-
ба со законска сила не е поинаку уредено. 

За продолжување на работниот однос на наставни-
ците кои засновале работен однос до денот на утврду-
вање на постоење на вонредната состојба, без јавен ог-
лас на определено време на работно место кое е ис-
празнето по основ на пензионирање, боледување, от-
каз, смрт и преземање, за времетраење на вонредната 
состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со 
законска сила. 

Член 2 
Наставниците кои до денот на утврдување на по-

стоење на вонредната состојба засновале работен од-
нос во училиштата без јавен оглас на определено време 
на работно место кое е испразнето по основ на пензио-
нирање, боледување, отказ, смрт и преземање, најмно-
гу до три месеци, со обезбедена согласност од градона-
чалникот на општината за општинските училишта, гра-
доначалникот на град Скопје за средните училишта на 
град Скопје, односно министерот за државните учи-
лишта, им се продолжува работниот однос за време на 
траењето на вонредната состојба, како и по престано-
кот на траењето на вонредната состојба, до завршува-
њето на учебната 2019/2020 година. 

  
Член 3 

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

 
Бр. 44-3480/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1559. 
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 
мај 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 
СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  
СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-
нот за високото образование за време на вонредна сос-
тојба („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр. 76/20), во член 1 во ставот 2 зборовите „како 
и “ се заменуваат со зборовите  „условите за упис на 
високообразовните установи во Република Северна 
Македонија во академската 2020/2021 година на прв 
цилус на академски и стручни студии, како и на ака-
демски студии од областа на уметностите во однос на 
положена државна или меѓународна матура и завршено 
средно образование“, а по зборовите „реакредитации 
на студиските програми“ се додаваат зборовите „и ре-
шенијата за почеток со работа на студиските програми, 
како и за продолжување на роковите за донесување на 
актите кои се во надлежност на Агенцијата за квалитет 
во високото образование.“ 

 
Член 2 

Членот 4 се менува и гласи: 
„Роковите за важење на акредитацијата, односно 

реакредитацијата на постојните студиските програми 
на сите три циклуси на високото образование, вклучу-
вајќи ги и решенијата за почеток со работа за овие сту-
диски програми, чија важност престанала во академ-
ската 2019/2020 година, продолжуваат да важат нај-
многу до крајот на академската 2020/2021 година. 

Роковите за донесување на решение за акредита-
ција, односно решение за почеток со работа за нова 
студиска програма, односно високообразовна установа, 
се продолжуваат за три месеци по престанување на 
траењето на вонредната состојба.“ 
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Член 3 
По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б 

кои гласат: 
 

„Член 4-а 
Роковите за донесување на актите, предвидени со 

Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 82/18), а кои се во надлеж-
ност на донесување од страна на Агенцијата за квали-
тет во високото образование, односно органите на 
Агенцијата за квалитет во високото образование, Од-
бор за акредитација на високото образование и Одбо-
рот за евалуација на високото образование, се продол-
жуваат најмногу за три месеци по престанување на тра-
ење  на вонредната состојба. 

 
Член 4-б 

Во академската 2020/2021 година на прв циклус 
академски и стручни студии, како и на академски сту-
дии од областа на уметностите, може да се запише и 
лице кое се стекнало со диплома за завршено средно 
образование во траење од четири години во учебната 
2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила 
за примена на Законот за средното образование за вре-
ме на вонредна состојба.“ 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-3701/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1560. 
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 мај 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  
СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање за време 
на вонредна состојба („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.89/20) во член 1 во ставот 2 по зборо-
вите „вонредната состојба,“ се додаваат зборовите “за 
рокот за спроведување на јавна презентација на урба-
нистички план, урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација како и за поста-
вување на ред и дисциплина при влез, во внатрешноста 
и при излез од  објектите и просториите на општините 
односно општините во градот Скопје, каде се одржува 
јавната презентација и јавната анкета за урбанистички 
план, урбанистичко-планска документација и урбанис-
тичко-проектна документација, за време на траењето 
на вонредната состојба“. 

 
Член 2 

По членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б 
кои гласат: 

„Член 2-а 
Рокот за спроведување на јавна презентација на ур-

банистичкиот план, урбанистичко-планската докумен-
тација и урбанистичко-проектната документација, за 
време на траењето на вонредната состојба, може да 
трае и подолго од еден работен ден, но не подолго од 
рокот кој е утврден за спроведување на јавната анкета 
за урбанистичкиот план, урбанистичко-планската доку-
ментација и урбанистичко-проектната документација.“ 

 
Член 2-б 

Општините односно општините во градот Скопје 
надлежни за спроведување на јавната презентација и 
јавната анкета за урбанистичкиот план, урбанистичко-
планската документација и урбанистичко-проектната 
документација се должни да обезбедат редарска служ-
ба при влезот и излезот во просториите во кои се од-
ржува јавната презентација и јавната анкета за урба-
нистичкиот план, урбанистичко-планската документа-
ција и урбанистичко-проектната документација, за да 
се запази минимум потребното растојание помеѓу ли-
цата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведу-
вање на задолжителна дезинфекција на раце при влез 
во објектот и задолжително носење на заштитна маска, 
марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и но-
сот на учесниците во јавната презентација и јавната ан-
кета. 

Општините односно општините во градот Скопје 
надлежни за спроведување на јавната презентација и 
јавната анкета за урбанистичкиот план, урбанистичко-
планската документација и урбанистичко-проектната 
документација се должни да постават соодветни озна-
ки со кои се обележува правецот на движење и запазу-
вање на минимум потребното растојание при чекање 
ред на учесниците во јавната презентација и јавната ан-
кета. 

Ознаките од став 2 на овој член се поставуваат на 
растојание од најмалку два метри, како и пред влезот 
на објектот. 

Општините односно општините во градот Скопје се 
должни пред и после одржувањето на јавната презента-
ција и јавната анкета да вршат превентивна дезинфек-
ција во објектите и просториите каде се одржува јавна-
та презентација и јавната анкета. 

Општините односно општините во градот Скопје се 
должни и при спроведување на јавна презентација и 
јавна анкета на урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација, во нивните об-
јекти и простории, од страна на органот на државна уп-
рава надлежен за вршење на работите од областа на 
уредување на просторот, да постапуваат согласно ста-
вовите 1, 2, 3 и 4 на овој член. 

 
Член 3 

Државен комунален инспекторат ќе врши надзор и 
контрола над спроведување на одредбите од членот 2-б 
на оваа уредба со законска сила. 

 
Член 4 

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност, ќе му се изрече за прекршок на градона-
чалникот на општината односно општината во градот 
Скопје, ако постапува спротивно на одредбите од член 
2-б на оваа уредба со законска сила. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 44-3704/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1561. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 мај 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 
СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА 
ПРИДОНЕСИ  ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  
СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за субвенционирање 
на исплата на придонеси од задолжително социјално 
осигурување за време на вонредна состојба („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 92/20), 
во член 2  во точката 1) зборовите „од приватниот сек-
тор” се бришат.   

 
Член 2 

Во член 4 во ставот (1) зборовите „за месец јану-
ари” се заменуваат со зборовите „во месец јануари”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„ (2) За користење на субвенционирање на исплата 

на придонеси од задолжително социјално осигурување 
од став (1) на овој член, работодавачот треба да ги ис-
полни следните услови: 

а) намалувањето на вкупните приходи намалени за  
одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од 
редовното работење  во месец април 2020 година, во ме-
сец мај 2020 или во месец јуни 2020 година, да изнесува 
повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи 
на месечно ниво намалени за одделни еднократни при-
ходи кои не произлегуваат од редовното работење ос-
тварени во 2019 година, а за работодавач кој е запишан 
во соодветен регистар (основан) по месец март 2019 го-
дина, вкупните приходи намалени за  одделни еднократ-
ни приходи кои не произлегуваат од редовното работе-
ње  за месец април 2020 година, месец мај 2020 и месец 
јуни 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос 
на просечните вкупни приходи на месечно ниво намале-
ни за одделни еднократни приходи кои непроизлегуваат 
од редовното работење остварени од денот на запишува-
њето во соодветен регистар во 2019 година и месеците 
јануари и февруари 2020 година. За работодавачот кој 
врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на 
просечните приходи намалени за одделни еднократни 
приходи кои не произлегуваат од редовното работење  
за последниот сезонски период од четири месеци споре-
дено со просечните приходи намалени за одделни еднок-
ратни приходи кои не произлегуваат од редовното рабо-
тење  за сезонскиот период од истите четири месеци во 
претходната година да изнесува повеќе од 30%; 

б) бројот на вработени кај работодавачот кој поба-
рува  финансиска поддршка, земајќи ги во предвид и 
вработените преку  приватна агенција за вработување 
за времетраење на субвенционирање на исплaта на 
придонеси од задолжително социјално осигурување 
согласно оваа уредба со законска сила и два месеци по 
нејзиното престанување (заклучно со месец август 
2020 година), во однос на бројот на вработени во месец 
април 2020 година, да не е намален, освен заради: 

1. пензионирање и смрт на работник; 
2. откажување на договорот за вработување од 

страна на работникот; 
3. откажување на договорот за вработување без от-

казен рок од страна на работодавачот поради кршење 
на работниот ред и дисциплина или работните обврски; 

4. спогодбено преземање на работник; 
5. престанување на важноста на договорот за врабо-

тување врз основа на судска пресуда и 
6. престанување на важноста на договорот за врабо-

тување поради утврдена трајна неспособност за ра-
бота.“ 

в) вкупниот број на вработени кај работодавачот-
корисник на субвенционирање на исплата на придоне-
си  од задолжително социјално осигурување за време 
на вонредна состојба, согласно точката б) на овој став, 
да не  е намален заклучно со месец август 2020 година, 
за повеќе од: 

- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во 
месецот за кој користел субвенција; 

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

 - 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во 
месецот за кој користел субвенција  и 

г) да не исплатува дивиденда на сопствениците, ка-
ко и да нема извршено исплата по основ на награда за 
деловна успешност на работодавачот со шифра 102 во 
Месечната пресметка за интегрирана наплата  (МПИН 
образец) на вработените и органите на управување и 
надзор на работодавачот, од денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба, до денот на исплатата на платата 
за месец јуни 2020 година.” 

 
Член 3 

Во член 5 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Субвенционирање на износот за исплата на 

придонеси од задолжително социјално осигурување 
согласно оваа уредба со законска сила, не може да се 
оствари доколку работодавачот користи финансиска 
поддршка заради исплата на  плати во износ од најмно-
гу 14.500 денари месечно по работник за месеците ап-
рил и  мај   2020 година согласно Уредбата  со законска 
сила за финансиска поддршка на работодавачите пого-
дени од здравствено – економската  криза предизвика-
на од Коронавирусот COVID-19,  заради исплата на 
платите за месеците април и мај 2020 година, освен ра-
ботодавачите кои ги вршат дејностите наведени сог-
ласно со Националната класификација на дејности - 
НКД Рев. 2: угостителска дејност (шифра 56 – дејности 
за подготовка и служење на храна), туризам (шифра 79 
– туристички агенции организатори на патувања (туро-
ператори) и останати резервациски услуги како и деј-
ностите поврзани со нив и шифра 55 – објекти за смес-
тување) и транспорт (шифра 49 – копнен транспорт и 
цевоводен транспорт, шифра 50 – воден транспорт, ши-
фра 51 – воздухопловен транспорт и шифра 52 – скла-
дирање и помошни дејности во превозот) кој за 2018 и 
2019 година немаат искажано загуба после оданочува-
ње и немаат неплатени јавни давачки (данок на додаде-
на вредност, данок на добивка, данок на личен доход, 
придонеси од задолжително социјално осигурување, 
како и акцизи и царини) согласно со објавената Листа-
та на должници на доспеани и неплатени долгови бр. 
03/2020 објавена на веб страната на Управата за јавни 
приходи и заклучно со 29.2.2020 година не доцнел со 
плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 
90 дена од денот на достасаноста, согласно податоците 
за задолженост од соодветен  регистар/биро“. 

 
Член 4 

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен 
дел на оваа уредба со законска сила.    

 
Член 5 

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

 
Бр. 44-3708/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1562. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 

мај 2020 година, донесе 
 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 
 

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

нот за средното образование за време на вонредната 
состојба („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 76/20), во член 1 во ставот 2 по зборот 
„учениците“ се става запирка и се додаваат зборовите 

„како и за ослободување од полагање на државна ма-
тура, училишна матура, завршен испит со тригодишно 

траење и завршен испит со четиригодишно траење во 
средното гимназиско образование, средното стручно 

образование, средното уметничко образование и сред-
ното образование за ученици со посебни образовни 

потреби, на учениците од завршните години на образо-
ванието во учебната 2019/2020 година и за  продолжу-

вање на мандатот на органите за управување и раково-
дење со средните училишта.“   

 
Член 2 

По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 
 

„Член 2-a 
Во учебната 2019/2020 година, наставната година 

во средните училишта за учениците ќе заврши на 10 ју-
ни 2020 година, а за учениците од завршните години во 

средното образование ќе заврши на 19 мај 2020 година, 
преку далечинско учење односно учење од дома, со 

примена на средства за електронска комуникација.“ 

 
Член 3 

По членот 3 се додаваат три нови члена 3-а, 3-б и 3-
в, кои гласат: 

 
„Член 3-а 

Учениците од завршните години на образованието 
во учебната 2019/2020 година се ослободуваат од пола-

гањето на државна матура, училишна матура, завршен 
испит со тригодишно траење и завршен испит со чети-

ригодишно траење во средното гимназиско образова-
ние, средното стручно образование, средното уметнич-

ко образование и средното образование за ученици со 
посебни образовни потреби. 

На учениците од завршните години на образование-
то во учебната 2019/2020 година, кои во рокот утврден 

во подзаконските акти со кои се пропишува начинот на 

полагање на државната матура, училишната матура, 

завршниот испит со тригодишно траење, односно зав-
ршниот испит со четиригодишно траење, се пријавиле 

за полагање на испитите за државна матура, училишна 
матура, завршен испит со тригодишно траење и зав-

ршен испит со четиригодишно траење, училиштето им 
издава диплома за завршено средно образование. 

Учениците кои во претходните учебни години по-
ложиле испити од училишна матура или завршен испит 

со четиригодишно траење и се пријавиле за полагање 

на испитите за државна матура во учебната 2019/2020 
година, за истите се организира полагање на испитите 

за државна матура. 
Учениците кои во претходните учебни години за-

почнале со полагање на испити од државна матура, 
училишна матура, завршен испит со тригодишно трае-

ње или завршен испит со четиригодишно траење, но не 
ги положиле и се пријавиле за повторно полагање во 

учебната 2019/2020 година, за истите се организира по-
лагање на испитите за државна матура, училишна ма-

тура, завршен испит со тригодишно траење или зав-
ршен испит со четиригодишно траење. 

Дипломата од ставот 2 на овој член се издава само 
во учебната 2019/2020 година. 

 
Член 3-б 

Дипломата од член 3-а став 2 од оваа уредба со за-

конска сила, има иста важност како и дипломата за по-

ложена државна матура, дипломата за положена учи-

лишна матура, дипломата за положен завршен испит со 

тригодишно траење и дипломата за положен завршен 

испит со четиригодишно траење, издадени до денот на 

влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила. 

  

Член 3-в 

Мандатот на органите на управување и раководење 

со средните училишта, кој истекол или истекува за вре-

ме на траењето на вонредната состојба, се продолжува 

за време на траењето на вонредната состојба и за 90 де-

на по престанокот на траењето на вонредната состојба.  

Средното училиште постапката за избор на органи-

те од ставот 1 на овој член, ќе ја започне, а за започна-

тите ќе ја продолжи, во рок од 30 дена по престанокот 

на траењето на вонредната состојба.“ 

 

Член 4 
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

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

 
Бр. 44-3714/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1563. 

Врз основа на член 95 став (1) од Законот за зашти-
та на природата („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 

113/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 5 мај 2020 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСОГОВСКИТЕ 

ПЛАНИНИ ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО  

КАТЕГОРИЈА V-ЗАШТИТЕН ПРЕДЕЛ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласу-

вање на дел од Осоговските Планини за заштитено 

подрачје во категорија V - Заштитен предел. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2790/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1564. 

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 

23/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 5 мај 2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИ-

ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на Советот за унапредување и 

надзор на ревизијата на Република Северна Македони-

ја за 2019 година, со број 01-110/1 од 10.04.2020 го-

дина, донесен од Советот за унапредување и надзор на 

ревизијата на Република Северна Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3063/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1565. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика 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 Маке-

донија“ 98/19), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 5 мај 2020 година, до-

несе 

О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ МАКЕДОНСКА  

ОПЕРА И БАЛЕТ-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на НУ Македонска 

опера и балет - Скопје („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 140/17). 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-3073/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1566. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 5 мај 2020 година, донесе            
                                      

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО  

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Министерство за внатрешни работи бр. 09-

1394/1 од 14.4.2020 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3155/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1567. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 

64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 5 мај 2020 година, донесе            
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-

суда на Општина Виница бр. 09-1393/1 од 14.4.2020 го-

дина.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-3155/2   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1568. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 

64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 5 мај 2020 година, донесе            

                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Дирекција за заштита и спасување бр. 09-

1395/1 од 14.4.2020 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-3155/3   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1569. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 

64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 5 мај 2020 година, донесе            

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ШУТО  

ОРИЗАРИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-

суда на Општина Шуто Оризари бр. 09-1392/1 од 

14.4.2020 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3155/4   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1570. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија на седницата одржана 

на 5 мај 2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТИ И ДОЛОМИ-

ТИЗИРАНИ   ВАРОВНИЦИ   НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  

„БИГОР ДОЛЕНИЦИ“, ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина - доломити и доломити-

зирани варовници на локалитетот „Бигор Доленици“, 

Општина Кичево, бр. 24-5573/1 од 13.11.2014 година, 

еднострано се раскинува од страна на концедентот, за-

ради неплаќање на концесискиот надоместок.  

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3661/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1571. 

Врз основа на член 6 од Уредбата со законска сила 

за формирање на Фонд за помош и поддршка за спра-

вување со кризата предизвикана од Коронавирусот 

COVID - 19 („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 106/20), Владата на Република Север-

на Македонија, на седницата одржана на 5 мај 2020 го-

дина донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТА НА СРЕДСТВА НА 

СМЕТКАТА ЗА ДОНАЦИЈА НА ФОНДОТ ЗА ПО-

МОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА 

ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ 

COVID - 19 

 

Член 1 

Со оваа одлука се уредува начинот на уплата на 

средства на сметката за донација на Фондот за помош 

и поддршка за справување со кризата предизвикана  од 

Коронавирусот COVID – 19.  

 

Член 2 

Правните или физичките лица (даватели на дона-

ција) вршат уплата на парични средства на сметката за 

донација на Фондот за помош и поддршка за справува-

ње со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID 

– 19, која е објавена на веб-страницата на Владата на 

Република Северна Македонија. 

Доколку давателите на донација од ставот 1 на овој 

член сакаат да остварат даночно поттикнување за дона-

ција во финансиски средства согласно Уредбата со за-

конска сила за примена на Законот за донации и за 

спонзорства во јавните дејности за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Репулика Северна Маке-

донија“ бр. 103/20) и Законот за донации и спонзорства 

во јавните дејности („Службен весник на Република 

Македонија“, број 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), 

задолжително склучуваат договор за донација со Гене-

ралниот секретаријат на Владата на Република Северна 

Македонија (како примател на донацијата). 

Секоја уплата на парични средства од страна на 

правни лица во сопственост на државата кои не се: бу-

џетски корисници, единици на локалната самоуправа и 

Град Скопје и јавни претпријатија основани од едини-

ците на локалната самоуправа и Градот Скопје, се 

врши согласно одлуката донесена од страна на органот 

на управување на правното лице (како давател на дона-

ција), врз основа на која се врши уплата на парични 

средства на сметката за донација на Фондот за помош 

и поддршка за справување со кризата предизвикана  од 

Коронавирусот COVID – 19.   

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3662/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1572. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија на седницата одржана 

на 5 мај 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „С. ЧЕГРАНЕ  -  ГОСТИВАР“, ОПШТИНА 
ГОСТИВАР 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник на локали-
тетот „с. Чегране - Гостивар“, Општина Гостивар, бр. 
24-3986/8 од 30.11.2018 година, еднострано се раскину-
ва од страна на концедентот, заради неплаќање на 
концесискиот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – варов-
ник на Друштвото за производство, трговија и услуги 
БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на лока-
литетот „с. Чегране - Гостивар“, Општина Гостивар  
бр.44-8826/1 од 13.11.2018 година  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 213/18). 

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

 
Бр. 44-3678/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1573. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 5 мај 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА ЖЕЛЕЗО  НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ „ТАЈМИШТЕ“,  ОПШТИНА  КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – руди на железо  на 
локалитетот „Тајмиште“, Општина Кичево, бр. 24-
227/9 од 21.7.2014 година, еднострано се раскинува од 
страна на концедентот, заради неплаќање на концесис-
киот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за избор на најповолна 
понуда за доделување на концесија за експлоатација на 
минерална суровина – руди на железо  на локалитетот 
„Тајмиште“, Општина Кичево, бр. 42-273/1 од 
22.1.2014 година (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 17/14). 

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

 
Бр. 44-3680/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1574. 

Врз основа на член 95 став (1) од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 

59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 

113/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 5 мај 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ШАР ПЛАНИНА 

ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈА II  

- НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

 

Член 1 

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласу-

вање на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во 

категорија II - Национален парк. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3707/1   Претседател на Владата 

5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1575. 

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

спропријација („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 

23/16 и 178/16),  Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата одржана на 5 мај 2020 година до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 

се предаде во владение недвижност која претставува: 

1. Земјоделско земјиште КП бр. 2849/1 КО Блаце 

Кале,  со површина од 1780 м2, запишана во Имотен 

лист бр.260, согласно Решението за експропријација 

Убр.25-25/20-2 од 28.2.2020 година на Министерството 

за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одде-

ление за првостепена управна постапка во Чаир-

Скопје. 

2. Земјоделско земјиште КП бр. 2860 КО Блаце 

Кале,  со површина од 1981 м2, запишана во Имотен 

лист бр.262, согласно Решението за експропријација 

Убр.25-42/20-2 од 28.2.2020 година на Министерството 

за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одде-

ление за првостепена управна постапка во Чаир-

Скопје. 

3. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 2818 КО 
Блаце Кале,  со површина од 36 м2 и земјоделско зем-

јиште дел од КП бр. 2799 КО Блаце Кале,  со површина 
од 1221 м2, запишани во Имотен лист бр.154, согласно 
Решението за експропријација Убр.25-40/20-2 од 
16.3.2020 година на Министерството за финансии, 
Управа за имотно-правни работи – Одделение за прво-
степена управна постапка во Чаир - Скопје. 

4. Земјоделско земјиште КП бр. 2779/4 КО Блаце 

Кале,  со површина од 1770 м2 и земјоделско земјиште 
дел од КП бр. 2779/3 КО Блаце Кале,  со површина од 
880 м2, запишани во Имотен лист бр.429, согласно Ре-
шението за експропријација Убр.25-54/20-2 од 
28.4.2020 година на Министерството за финансии, 
Управа за имотно-правни работи – Одделение за прво-
степена управна постапка во Чаир - Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3709/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1576. 
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 
84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 мај 
2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ  НА  ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се остапуват, без надомест, наф-
тени деривати на Општина Кичево и тоа: 

 

- Еуродизел БС                                        180.000 литри 
 
Нафтените деривати од став 1 од овој член се оста-

пуваат на Општина Кичево за потребите на ЈП Комуна-
лец – Кичево за покривање на трошоци за транспорти-
рање на отпад.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на остапените 
нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на Општина Кичево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

Бр. 44-3711/1   Претседател на Владата 
5 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1577. 

Врз основа на член 158 од Законот за служба во Ар-
мијата 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, 71/16 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА 
ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ВОЕНА 

СЛУЖБА НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА 
СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на додатокот на плата 

за вршење на специфична воена служба на медицински 
персонал на служба во Армијата на Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр.24/20), во членот 2 во воведната рече-
ница,  зборовите ,,кој работи како здравствен работник 
или здравствен соработник, кој извршува должности во 
превентивната, примарната и специјалистичко- консул-
тативна здравствена дејност,” се заменуваат со зборо-
вите ,,кој извршува должности или работи како здрав-
ствен работник и здравствен соработник”. 

Во членот 2 се додава нов став (2), кој гласи:  
,,Под медицински персонал од ставот (1) на овој 

член, се подразбира  и воен и цивилен персонал на 
служба во Армијата - здравствен работник или здрав-
ствен соработник, упатен на стручно оспособување и 
усовршување за потребите на службата (специјализа-
ција).” 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија”.  

 
        Бр. 01-2273/1  
29 април 2020 година Министер за одбрана, 
            Скопје Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1578. 
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот 

на Република  Северна Македонија, член 41 од Законот 
за судовите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 
41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на ден 10.02.2020 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 

СКОПЈЕ 
 
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избранa: 
- Лидија Зимбовска–  судија на Основен кривичен 

суд Скопје. 
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“.  

 
Бр. 09-315/2 Судски совет на Република 

10 февруари 2020 година Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Киро Здравев с.р. 
__________ 

1579. 
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот 

на Република  Северна Македонија, член 41 од Законот 
за судовите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 
41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на ден 10.2.2020 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избран: 
- Ѓоко Ристов – судија на Основен кривичен суд 

Скопје. 
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“.  

 
Бр. 09-315/3 Судски совет на Република 

10 февруари 2020 година Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Киро Здравев с.р. 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1580. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 

2 од Законот за Народната банка на Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), 
Советот на Народната банка на Република Северна Ма-
кедонија донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕ-
НАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УС-
ЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надомес-

тоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Северна Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 218/16, 58/18, 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 69/20 ), во точка 2 во тарифниот број 20.20 зборо-
вите: „500 денари“, се заменуваат со зборовите:„Без на-
доместок“. 
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Видот на услуга „22 Паушални трошоци“, како и 
тарифните броеви: „22.1. Паушални трошоци за водење 
постапка за посредување – 1.000 денари“ и „22.2. Пау-
шални трошоци за водење прекршочна  постапка – 
1.000 денари“, се бришат. 

2. Оваа одлука стапува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-3/2020 на Народната банка на  
28 април 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

1581. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 68 став 1 точка 2 и 
член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 
26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Сове-
тот на Народната банка на Република Северна Македо-
нија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 
 
1. Во Одлуката за методологијата за управување со 

кредитниот ризик („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 76/20) во точката 58-б, по 
ставот 4, се додава нов став 5 којшто гласи: 

„Одредбите од оваа точка се однесуваат и на кре-
дитната изложеност класифицирана во категориите на 
ризик „А“, „Б“ или „В“ којашто е одобрена во перио-
дот од 1 до 24 март 2020 година.“  

2. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзино-
то објавување во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-4/2020 на Народната банка на  
28 април 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

1582. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 64 став 3 од Законот 
за банките („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 
190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка 
на Република Северна Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 

218/16 и 221/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 181/19) во точката 6 потточка 
12) во ставот 3 се додава нова алинеја 3 којашто гласи: 

„- Фондот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Северна Македонија, Фондот за здравствено оси-
гурување на Република Северна Македонија и Агенци-
јата за вработување на Република Северна Македо-
нија;“ 

Алинејата 3 станува алинеја 4. 
2. Во точката 51 ставот 2 се менува и гласи: 
„Банката е должна да ги применува пондерите на 

ризичност од точката 50 од оваа одлука на побарувања-
та од сите останати јавни институции во Република Се-
верна Македонија.“ 

3. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзино-
то објавување во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-5/2020 на Народната банка на  
28 април 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1583. 
Врз основа на член 75, став (2) и (4), член 80, член 

95, став (5) од Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 
36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 
30/2016, 21/2018 и 245/2018 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 180/2019) и член 
107, став (2) и (4), член 114, став (6) од Законот за доб-
роволно капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
07/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување, на седницата одржа-
на на 29.4.2020 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на марке-

тинг на пензиски фондови („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015, 
166/2016, 9/2019 и 41/2019) во член 7-б по зборот: 
„форма“ се додаваат зборовите: „освен аудио-матери-
јали“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-411/5               Совет на експерти 

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

Цената на овој број е 90 денари. 
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