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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

817. 

 Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 

од Уставот на Република Северна Македонија, Собра-

нието на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 16 февруари  2020 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Собранието на Република Северна Македонија се 

распушта. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 – 1421/1 Претседател на Собранието 

16 февруари 2020  година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

_________ 

818. 

 Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и членот 12 став (1) и членот 

15 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен 

весник на Република Македонија“ број 40/2006, 

136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 

142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 

140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 98/19 и 42/20), претседате-

лот на Собранието на Република Северна  Македонија, 

на 16 февруари 2020 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗ-

БОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Се распишуваат предвремени избори за пратеници 

во Собранието на Република Северна Македонија. 

 

II 

Изборите ќе се одржат на 12 април 2020 година. 

 

III 

Роковите за извршување на изборните дејствија 

почнуваат да течат од денот на објавувањето на Реше-

нието во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

IV 

Решението ќе го спроведат Државната изборна ко-

мисија, општинските изборни комисии, избирачките 

одбори и избирачките одбори за гласање во дипломат-

ско-конзуларните претставништва на Република Север-

на Македонија, односно конзуларните канцеларии. 

 

V 

Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

  

Бр. 09  – 1422/1 Претседател на Собранието 

16 февруари 2020  година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

 

Në bazë të nenit 67 paragrafi 4 i  Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 12 paragrafi 

(1) i nenit 15 paragrafët (1) dhe (2) të Kodit zgjedhor 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 

40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 

51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 

97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 

140/18, 208/18, 27/19 dhe “Gazetës Zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut” numër 98/19 dhe 42/20), 

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut, më 16 shkurt 2020, miratoi  

 

A K T V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E ZGJEDHJEVE TË 

PARAKOHSHME PËR DEPUTETË NË KUVENDIN 

E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

 

I 

 Shpallen zgjedhje të parakohshme për deputetë në 

Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 

II 

 Zgjedhjet do të mbahen më 12 prill më vitin 2020. 

 

III 

 Afatet për kryerjen e veprimeve zgjedhore fillojnë të 

rrjedhin prej ditës së shpalljes së Aktvendimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

   

IV 

 Aktvendimin do e zbatojnë Komisioni Shtetëror i 

Zgjedhjeve, komisionet komunale zgjedhore, këshillat 

zgjedhorë dhe këshillat zgjedhorë për votim në përfaqësitë 

diplomatike-konsullore të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut, gjegjësisht zyrat diplomatike.  

 

V 

 Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e publikimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.  

 

Nr. 09  – 1422/1  

 16 shkurt 2020 Kryetar, 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

819. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 10 февруари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти  кои се наоѓаат во Гости-

вар,  на  ул.„Мајор Чеде Филиповски“ бр.29 и тоа: 

1. на КП.бр.5927/1 во КО Гостивар-2: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

924 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

2, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

163 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

736 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 26 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

464 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 1, број на посебен дел од зграда 3, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

1132 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 2, број на посебен дел од зграда 4, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

1025 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 3, број на посебен дел од зграда 5, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

1021 м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 4, број на посебен дел од зграда 6, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 716 

м2,    

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 4, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 65 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 5, број на посебен дел од зграда 7, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 774 

м2,  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 5, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 6м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

710 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда ПП, со 

внатрешна површина од 19 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 2, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

225 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

1007 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 1, број на посебен дел од зграда 4, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 820 

м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 33 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 667 

м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 158 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 3, број на посебен дел од зграда 6, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 658 

м2,  

-  зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 3, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 38 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 4, број на посебен дел од зграда 7, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 565 

м2,   

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 4, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 87 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 5, број на посебен дел од зграда 8, намена на по-

себен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 90 

м2,  

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда ДП, со 

внатрешна површина од 81 м2,  

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда Г, со внат-

решна површина од 16 м2,  
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- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со внат-

решна површина од 67 м2,  

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 145 м2,  

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 4 м2, 

- зграда 6, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 20 м2,  

- зграда 7, намена на зграда и друг објект Б1-12, 

влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со 

внатрешна површина од 25 м2,  

2. на КП.бр.5927/2 во КО Гостивар-2: 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 402 м2,  

3. на КП.бр.5927/3 во КО Гостивар-2: 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 338 м2,  

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 3 м2,  

4. на КП.бр.5927/4 во КО Гостивар-2: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 84 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 

1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 85 м2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 
1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-
решна површина од 3 м2,  

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внат-
решна површина од 3 м2,  

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внат-
решна површина од 21 м2,  

- зграда 11, намена на зграда и друг објект Б2-4, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со 
внатрешна површина од 14 м2,  

- зграда 12, намена на зграда и друг објект Б2-4, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со 
внатрешна површина од 14 м2,  

- зграда 13, намена на зграда и друг објект Б2-4, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со 
внатрешна површина од 14 м2,  

- зграда 14 намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-
решна површина од 14 м2 и  

- зграда 15 намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-
решна површина од 11 м2,  

во корист на Република Северна Македонија во Ка-
тастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-9224/1-19   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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