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ПРОГ РАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 29/20,
123/20 и 166/20), во точката 1 износот „330.000.000“ се
заменува со износот „350.000.000“.
2. Во точката 2, потточка 2 износот „73.000.000“ се
заменува со износот„92.000.000“.
Во потточката 4 износот „70.000.000“ се заменува
со износот „80.000.000“.
Потточката 10 се брише.
Потточките 11, 12, 13 и 14 стануваат потточки 10,
11, 12 и 13.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11148/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4111.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.31/20), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ
2018-2022 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20), во член 2 став
2 во табелата, во точката 2 „Економски статистики“,
единствен број на статистичките истражувања (СИ), реден број во рамките на поттемата „2.05.0.1.00/02", назив на СИ „Статистичко истражување за остварување
на приходите и извршување на расходите на Општ Буџет на РМ (консолидиран)“ во редот 7 текстот „Кратка
содржина на СИ“ зборовите „Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот“ се заменуваат
со зборовите „- Приходи, расходи, суфицит/дефицит и
финансирање на истиот (Општ Буџет) и - Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот (Буџет на ЕЛС)“.
Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11216/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4112.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување
и дополнување на Одлуката за превентивни препораки,
времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи,
планови и алгоритми за постапување за заштита на
здравјето на населението од заразната болест COVID19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и
временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.298/20), направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ
COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARSCOV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД
НА НИВНА ПРИМЕНА
Во член 2, во ставот 1 на крајот од реченицата точката треба да се замени со запирка и да се додадат зборовите „а во ставот два од оваа точка, зборовите „како
и“ се заменуваат со зборовите „а за“ и по зборовите „во
овие објекти.“ треба да се додадат зборовите „до 21:00
часот и само за време на послужување на оброците.“.
Бр. 44-8118/6-1
17 декември 2020 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4113.
Врз основа на член 37 став 9 од Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија” бр.87/07, 27/14 и 30/16), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА ПОМИРУВАЧ И АРБИТЕР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за помирувач и арбитер (во натамошниот текст: лиценцата).
Член 2
Лиценцата се издава на образец со А4 формат, кој
се печати на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог
и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на лиценцата за помирувач и
арбитер („Службен весник на Република Македонија“
бр. 98/15).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 08-6433/3
15 декември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.
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