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ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa металични минерални суровини на локалитетот
“Црвено Брдо“ општина Кочани, општина Македонска
Каменица и општина Крива Паланка, поднесена од
Друштвото за трговија и услуги ВАРДАР РЕСОУРЦЕС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје бр.24-4985/1 од
15.10.2014 година и дополна бр.24-2369/1 од 24.3.2015
година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – сектор води е добиено негативно мислење бр.11-4432/4 од 22.6.2015 година, со
кое се укажува дека со бараниот простор опфатени се
реките Каменица, Црвена, Орлово Бањиште, Станачка,
Врањанска и Модра река како и извори на вода со помала штедрост, истотака просторот целосно навлегува
во границите на предложеното подрачје за заштита на
Осоговски Планини и според студијата изработена за
тоа подрачје предметната локација зафаќа дел од зона
за строга заштита.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9264/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

568.
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,
190/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година, бр. 02-514/5, донесен од
Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки
развој, на седницата, одржана на 20.1.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9307/1-19
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
569.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на објект кој се наоѓа на Булевар „Ленинова” бр.21, на
КП бр. 1659, КО Струмицa.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9316/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

570.
Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13,
158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
1. За членови на Советот за безбедност и здравје
при работа се именуваат:
a. Од репрезентативните организации на работодавачи:
- Ќире Ицев од Организација на работодавачи на
Македонија,
- Владо Додевски од Организација на работодавачи
на Македонија,
- Димитар Наумов од Организација на работодавачи на Македонија и
- Тодор Шендов од Организација на работодавачи
на Македонија.
б. Од репрезентативните синдикати:
- Дарко Димовски од Сојуз на синдикати на Македонија,
- Ристо Ајтов од Сојуз на синдикати на Македонија,
- Иван Пешевски од Сојуз на синдикати на Македонија и
- Слободан Трендафилов од Сојуз на синдикати на
Македонија.
в. Од Владата на Република Северна Македонија:
- Мирјанка Алексевска, Министерство за труд и социјална политика
- Дарко Дочински, Министерство за труд и социјална политика и
- Тони Војнески, Министерство за труд и социјална
политика - Државен инспекторат за труд.
г. Од факултет кој спроведува образовна дејност на
полето на безбедност при работа:
- проф. д-р Јасмина Чалоска, Машински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
д. Од факултет кој спроведува образовна дејност на
полето на медицина на трудот:
- проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
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ѓ. Од здружение на стручни лица за безбедност при
работа:
- Милан Петковски, Македонско здружение за заштита при работа.
е. Од здружение на експерти на медицина на трудот:
- д-р Сашо Столески, Македонско здружение за медицина на трудот.
2. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
131/09, 69/12, 36/13, 60/13, 181/14, 55/17, 169/17 и
97/18).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-7799/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

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

571.
Врз основа на член 36 став 5 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), а во врска со член 11 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНИ
ДОТАЦИИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА
2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се утврдуваат намената и описот
на активностите на инвестиционите проекти, корисникот на средствата како носителот на активностите, износот на обезбедените финансиски средства и начинот
на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во раздел
18010 – Финансирање на дејностите од областа на културата, во Програма/Потпрограма 84 – Одржување на
објектите и опремата во областа на културата, категорија 48 - капитални расходи, ставка 488- капитални дотации до ЕЛС.
Член 2
Со оваа програма се предвидуваат средства за реализација на капитални инвестициони проекти во областа на културата за 2020 година, во вкупен износ од
83.340.509,00 денари.
Член 3
Средствата обезбедени од член 1 од оваа Програма
се за реализација на следните капитални инвестициони
проекти од областа на културата:

Член 4
За следење на наменското користење на капиталните
дотации се грижи Министерството за култура, преку:
- склучување на договори за начинот на користење на
финансиските средства со Министерството за култура,
- следење на склучените договори и користењето на
капиталната дотација и
- исплаќање на финансиските средства на посебна
наменска сметка на Општините корисници на средствата, отворена исклучиво за намената утврдена во
член 3 од оваа Програма, исплатени сукцесивно, врз
основа на доставена потребна документација (фактури,
испратници, заверени времени ситуации за изведени
градежни работи од страна на Општините корисници
по претходно спроведена постапка за јавна набавка
согласно закон).
Министерството за култура во случај на утврдени
неправилности и ненаменско користење на средствата
од Општините корисници, ќе ја запре исплатата на
средствата за капиталните дотации.
Член 5
Општините корисници на средствата од оваа Програма, месечно доставуваат извештаи за реализација и
напредокот на активностите и времените ситуации до
Министерството за култура.
Министерството за култура доставува извештаи за
степенот на реализација на средствата до Владата на
Република Северна Македонија, на секои три месеци.
Член 6
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1255/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
572.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
28 декември 2019 година, донесе
Г О ДИ Ш НА П Р ОГ Р АМ А
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на
средствата потребни за финансирање на железничката
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01

