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Делот VI. „Финансирање (извори на обезбедување 

на средствата - Буџет на Република Македонија дона-

ции и други извори)” се менува и гласи: 

„Вкупните средства за реализација на оваа програ-

ма изнесуваат 87.700,000,00 денари. Оваа програма ќе 

се реализира во рамките на средства обезбедени од Бу-

џетот на Република Северна Македонија за 2019 годи-

на и тоа: 62.700,000,00  денари од основен буџет и 

25.000,000,00 денари од буџет на самофинансирачки 

активности на Министерство за здравство, додека дел 

од активностите и мерките ќе се реализираат во рамки-

те на постоечките буџети на јавните здравствени уста-

нови. ” 

Низ целиот текст на Програмата зборовите „Репуб-

лика Македонија” се заменуваат со зборовите „Репуб-

лика Северна Македонија”. 

                                                                                           

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-8490/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3709. 

Врз  основа на член 47  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), министе-

рот за труд и социјална политика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНА-

ЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА(*) 

 

Член 1 

Во Правилникот за знаци за безбедност и здравје 

при работа(
*
) („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.107/19), во членот 13 запирката се за-

менува со точка, а зборовите до крајот на реченицата 

се бришат. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник  на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-8495/1 Министер за труд 

14 ноември 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3710. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 36 став 1 алинеја 13 од Законот за 

Судски совет на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019) и член 44 од 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен весник на 

РСМ“ бр.96/2019) на седницата одржана на ден 

12.11.2019 година, донесе 

 

О Д Л У КА 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

БР.02-2114/1 ОД 1.12.2015 ГОДИНА 

 

Бројот на судии во Врховниот суд на Република Се-

верна Македонија се утврдува на 28 судии, вкучувајќи 

го и претседателот на судот. 

Во останатиот дел Одлуката бр.02-2114/1 од 

1.12.2015 година. останува неизменета. 

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето 

и ќе се објави во „Службен весник на РСМ“. 

 

Бр. 08-1827/1 Судски совет на Република 

12 ноември 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

_________ 

3711. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 46 од Законот за Судски совет на 

Република Северна Македонија („Службен весник на 

РСМ“ бр.102/2019), објавува 

 

О  Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 3 (ТРОЈЦА) СУДИИ НА ВРХОВНИОТ 

СУД  НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ГРАЃАНСКА ОБЛАСТ 

 

Кандидатите за избор на судија на Врховниот суд 

на Република Северна Македонија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 и член 46 став 

1 точка 5 од Законот за судовите („Службен  весник на 

РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен вес-

ник на РСМ“ бр.96/2019). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со пот-

ребна документација  во оригинал или заверена фотокопија 

на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република 

Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, во рок 

од 15 дена од денот на објавувањето во Службен весник на 

РСМ. Образецот за пријава може да се подигне во елек-

тронска форма на web-страната н Судскиот совет на Репуб-

лика Северна Mакедонија на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  


