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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2208.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19 ) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 30 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.19554/1, КО
Куманово, место викано Моша Пијаде и тоа зграда 4,
намена на зграда и друг објект Е 29, влез 1, кат ПР,
број на посебниот дел од зграда 1, намена на посебен
дел од зградата Е 29, со внатрешна површина од
4252 м2, во корист на Република Северна Македонија
во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3653/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

тај бр.02-897/3 од 27.5.2020 година и Годишниот извештај за работа за 2019 година бр.02-870/15 од
19.5.2020 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во
воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво на
12.3.2020 година, 27.5.2020 година и на 19.5.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-4801/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2210.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

2209.
Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 220/19), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ
АД Скопје, на седницата одржана на 30 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА,
РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај со завршната сметка за 2019 година
бр.02-605/2 од 12.3.2020 година, Ревизорскиот извеш-

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св.Кирил
и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5507/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2211.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

2212.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Архитектонскиот факултет“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5508/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5509/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2213.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе

1 јули 2020

Бр. 176 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И
ЗДРАВЈЕ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Фармацевтскиот факултет“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет„Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5510/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2214.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5511/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2215.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 6 - Бр. 176

1 јули 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил
и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Природно математичкиот факултет“
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-5512/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

Бр. 44-5513/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2216.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе

2217.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Филозофскиот
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.

1 јули 2020

Бр. 176 - Стр. 7

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5514/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2218.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
СКОПЈЕ

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5515/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2219.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
информатички науки и компјутерско инженерство“
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за информатички науки
и компјутерско инженерство“ при Универзитет
„Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5516/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 176

1 јули 2020

2220.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Економскиот
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Економскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5517/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2221.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Економскиот
институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на „Економскиот институт“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5518/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2222.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе

1 јули 2020

Бр. 176 - Стр. 9

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА“
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
земјоделски науки и храна“ при „Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за земјоделски науки и
храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5519/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2223.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5520/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2224.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5521/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2225.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5522/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2226.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за електротехника
и информациски технологии“ при Универзитет
„Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5523/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2227.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Природно математичкиот факултет“
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5524/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2228.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
информатички науки и компјутерско инженерство“
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за информатички науки
и компјутерско инженерство“ при Универзитет
„Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5525/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2229.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Технолошкометалуршкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил
и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Технолошко-металуршкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5526/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2230.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Филозофскиот
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој сеуредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5527/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2231.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Фармацевтскиот факултет“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5528/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2232.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Архитектонскиот факултет“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5529/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2233.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5530/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2234.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Економскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5533/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2235.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Економскиот
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5550/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2236.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Природно математичкиот факултет“
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5553/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2237.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Економскиот
институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на „Економскиот институт“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5554/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2238.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
земјоделски науки и храна“ при „Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Архитектонскиот факултет“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5555/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2239.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА“
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за земјоделски науки и
храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5558/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2240.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА“
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Факултетот за
земјоделски науки и храна“ при „Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултетот за земјоделски науки и
храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5563/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2241.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5565/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

2242.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св.Кирил
и Методиј“ Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5571/1
30 јуни 2020 година
Скопје

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

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2243.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот
суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
202/2019), на седницата одржана на 20 мај 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на
уставноста на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за јавните собири за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/2020 од 20.03.2020 година).
2. Тодор Петров, претседателот на Светскиот македонски конгрес, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесе иницијатива за оценување на
уставноста на Уредбата означена во точката 1 од ова
решение.
Според подносителот на иницијативата, оспорената
уредба не била во согласност со член 8 став 1 алинеи
3, 4 и 11, членот 51, член 68 став 1 алинеи 1 и 2 и
Амандманот XXIX, член 124 ставовите 2 и 3 и член 126
став 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
при што истите и ги цитира.
Во наводите на иницијативата, се наведува дека во
преамбулата на сите уредби со законска сила донесени
од Владата за време на вонредна состојба поради пандемијата со коронавирусот од 18 март 2020 година, било наведено дека овие уредби Владата ги донела врз
основа на член 126 став 1 од Уставот, според којшто
„При постоење на воена или вонредна состојба Владата
во согласност со Уставот и со закон донесува уредби
со законска сила“. Но, Владата го немала во предвид
ставот 2 од овој член според којшто „Овластувањето на
Владата да донесува уредби со законска сила трае до
завршувањето на воената или вонредната состојба, за
што одлучува Собранието.“
Во иницијативата се наведува дека, за жал немало
закон за вонредна состојба и не постоела одлука на
Собранието за остварување на овластувањето: Владата

да донесува уредби со законска сила додека трае вонредната состојба. Според подносителот, наместо претседателот на Собранието да го свикал, а Собранието да
заседавало заради донесување на закон за вонредна
состојба и да го утврди со одлука постоењето на вонредната состојба по предлог на Владата, претседателот
на Собранието, надлежноста за донесување на Одлука
за утврдување постоење на вонредна состојба со известување од 18 март 2020 година ја пренел на претседателот на Републиката со образложение дека Собранието
е распуштено, а мандатот на пратениците престанал и
не можело повторно да заседава.
Во согласност со член 125 став 4 од Уставот „ако
Собранието не може да се состане, одлука за постоење
на вонредна состојба донесува претседателот на Републиката и му ја поднесува на Собранието на потврдување штом тоа ќе е во можност да се состане.“, а претседателот на Републиката со истото образложение дека
претседателот на Собранието не го свикува Собранието, врз основа на писменото известување од 18 март
2020 година, а врз основа на образложениот предлог на
Владата од 14.04.2020 до претседателот на Републиката на 16.04.2020 година повторно донел нова Одлука за
утврдување на постоење на вонредна состојба на целата територија на Република Северна Македонија за период од 30 дена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2020).
Според наводите во иницијативата, уредбите на
Владата со законска сила донесени за време на вонредна состојба не подлежеле на потврдување од Собранието на Република Северна Македонија бидејќи биле со
важност додека траела вонредната состојба, а на потврдување од Собранието подлежела само Одлуката за
утврдување на постоење на вонредна состојба што ја
донесувало Собранието во согласност со член 125 став
4 од Уставот.
Уредбите на Владата со законска сила донесени за
време на вонредната состојба завршувале со „Оваа
уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, пришто во ниедна уредба не пишувало
дека уредбата важела до крајот на вонредната состојба.
Понатаму, подносителот на иницијативата повикувајќи се на член 68 став 1 алинеја 2 наведува дека донесувањето на законите и изменувањето, дополнувањето
или престанувањето на важноста на законите не е надлежност на Владата, туку само на Собранието дури и
за време на вонредна состојба. Овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила во согласност
со член 126 став 2 од Уставот, не значело дека Владата
го супституирала Собранието и дека Владата ја врши и
законодавната власт и во овој контекст го цитира член
8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот коишто се однесуваат
на уставните начела на владеење на правото и на поделбата на власта.
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Според подносителот на иницијативата сите уредби
со законска сила донесени од Владата за време на вонредната состојба претставувале изменувања и дополнувања на законите што била надлежност на Собранието
и биле донесени без постоење на закон за вонредна
состојба и без одлука на Собранието во согласност со
член 126 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, со што Владата немала овластување да донесува уредби со законска сила со важност за времетраењето на вонредната состојба. Според него, голем дел
од мерките за време на вонредната состојба, Владата
можела да ги донесе со примена на Законот за управување со кризи и Законот за заштита од заразни болести.
Врз основа на горенаведеното, подносителот бара
од Уставниот суд да ги поништи сите уредби со законска сила, меѓу кои и предметната уредба како несогласни со горенаведените уставни одредби, а до донесувањето на конечна одлука му предлага на Уставниот суд
да донесе решение за запирање од извршување на актите и дејствијата што се преземаат врз основа на уредбите со законска сила донесени од Владата за време на
вонредната состојба, поради штетни последици по владеење на правото, суспензија на внатрешниот правен
поредок на државата и флагрантно кршење на правата
и слободите на граѓаните.
3. Судот на седницата утврди дека горенаведената
уредба бр.44-2394/1 е донесена од Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20
март 2020 година врз основа на член 126 став 1 од
Уставот на Република Северна Македонија и член 36
став 1 од Законот за Владата на Република Северна
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 142/2016, 140/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
98/2019).
Согласно членот 1 од Уредбата со законска сила за
примена на Законот за јавните собири за време на вонредна состојба, Законот за јавните собири („Службен
весник на Република Македонија“ бр.55/95, 19/06,
66/07 и 152/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), ќе се применува за време на
траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено (став 1). За одржувањето на јавните собири за време на траење на
вонредна состојба се применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила (став 2).
Согласно членот 2 се забранува одржување на јавни
собири на територијата на Република Северна Македонија, за време на траење на вонредната состојба.
Според членот 3 оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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4. Согласно член 8 став 1 алинеи 3, 4 и 11 од Уставот, владеењето на правото, поделбата на државната
власт на законодавна, извршна и судска и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право се темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со
закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Член 61 став 1 од Уставот предвидува дека Собранието на Република Северна Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната
власт на Републиката.
Надлежностите на Собранието на Република Северна Македонија се утврдени во членот 68 од Уставот,
каде меѓу другото, согласно алинеја 2 на ставот 1 од
овој член, Собранието донесува закони и дава автентично толкување на законите.
Согласно член 88 став 1 од Уставот, Владата на Република Северна Македонија е носител на извршната
власт. Ставот 2 од овој член предвидува дека своите
права и должности Владата ги врши врз основа и во
рамките на Уставот и законите.
Според членот 108 од Уставот, Уставниот суд на
Република Северна Македонија е орган на Републиката
кој ја штити уставноста и законитоста.
Meѓутоа, со член 125 став 1 од Уставот е уредено
кога може да се утврди постоење на вонредна состојба,
односно се уредува дека постоењето на вонредна состојба може да се утврди и во случај кога ќе настанат
големи природни непогоди или епидемии, пришто според ставот 2 од овој член е уредено дека постоењето на
вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија или нејзин дел го утврдува Собранието
по предлог на претседателот на Републиката, Владата
или најмалку 30 пратеници. Според ставот 3, одлуката
со којашто се утврдува постоењето на вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници и има важност најмногу 30
дена. Согласно ставот 4, ако Собранието не може да се
состане, одлука за постоење на вонредна состојба донесува претседателот на Републиката и му ја поднесува
на Собранието на потврдување штом тоа ќе е во можност да се состане.
Понатаму, според член 126 став 1 од Уставот, при
постоење на воена или вонредна состојба Владата во
согласност со Уставот и со закон донесува уредби со
законска сила. Овластувањето на Владата да донесува
уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието (став 2).
Оттука, со уредба со законска сила, при постоење
на вонредна состојба, Владата може да регулира поинаку одредени прашања коишто се уредени со важечки
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закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите
овластувања не се неограничени.
Имено, Уставот има две уставни ограничувања на
овластувањето на Владата да носи уредби со законска
сила. Првото е, уредбите да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или
индиректно соочување и надминување на причините и
последиците од вонредната состојба, со водење сметка
мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни и пропорционални во светло на
што побрзо враќање во редовна состојба (со што во
суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од
Уставот).
Второто ограничување е уредено во членот 54 од
Уставот, чиешто задоволување бара ограничувањето на
слободите и правата во вонредна состојба да не може
да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја
на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Во вонредна
состојба не може да се ограничат правото на живот,
забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите
дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероисповеста.
Во моментот на донесувањето на оспорената уредба во Република Северна Македонија со одлука на
претседателот на Републиката е утврдено постоење на
вонредна состојба, поради прогласена пандемија, а воедно Собранието на Република Северна Македонија не
функционира затоа што истото е распуштено и во моментот нема можност да се состане и да ги потврди
уредбите со законска сила што ги носи Владата.
Во таа смисла со членот 10 од Законот за Владата
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019) се предвидува дека за време
на воена или вонредна состојба, ако не постои можност
за свикување на Собранието, Владата да донесува
уредби со законска сила по прашањата од надлежност
на Собранието.
Исто така, согласно членот 35 од овој закон, за извршување на законите, Владата донесува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци.
Сo уредба со законска сила Владата уредува прашања од надлежност на Собранието во случај на воена
или вонредна состојба ако не постои можност за свикување на Собранието (член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Северна Македонија).
Во смисла на горенаведените уставни и законски
одредби од страна на Владата е донесена и оспорената
уредба со којашто се забрануваат јавните собири само
додека трае вондредната состојба.
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Согласно член 21 став 1 од Уставот, граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен
протест без претходно пријавување и без посебна дозвола, а според ставот 2, користењето на ова право може
да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба.
Од оваа уставна одредба недвосмислено произлегува дека за време на вонредна или воена состојба може
да биде ограничено уставно гарантираното право на
мирно собирање и изразување на јавен протест.
Согласно членот 1 на оспорената уредба, Законот за
јавните собири ќе се применува за време на траење на
вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. За одржувањето на јавните собири за време на траење на вонредна состојба
се применуваат одредбите од оваа уредба со законска
сила. Со членот 2 од уредбата, се забранува одржување
на јавни собири на територијата на Република Северна
Македонија, за времетраењето на вонредната состојба.
Оттука, произлегува дека забраната за одржување
на јавни собири согласно оспорената уредба, важи само додека трае вонредната состојба, поради што Судот
оцени дека не се основани наводите во иницијативата
дека во ниедна уредба не пишувало дека уредбата важела до крајот на вонредната состојба.
Од наведените уставни одредби и од содржината на
оспорената уредба произлегува дека уредувањето во
уредбата за забрана на одржување на јавни собири за
времетраењето на вонредна состојба е во духот на уставната определба дека правото на јавен собир на граѓаните може да им се ограничи само во услови на воена
или вонредна состојба.
Уставните одредби коишто се однесуваат на правото на граѓаните на мирно собирање и изразување на јавен протест, се операционализирани во Законот за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/1995, 19/2006, 66/2007 и 152/1205 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 31/2020). Согласно членот 1, со овој закон се уредуваат начинот на остварување на правото на граѓаните
на јавно собирање заради мирно изразување на мислење и јавен протест, како и случаите кога ќе се прекине
одржувањето на јавен собир.
Исто така, согласно членот 6 од Законот, Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир во случаите кога истиот е насочен
кон: загрозување на животот, здравјето, безбедноста,
личната сигурност и имотот на граѓаните.
Понатаму, според членот 21 од Меѓународниот
пакт за граѓанските и политичките права, се признава
правото на мирно собирање. Меѓутоа и според овој меѓународен акт е предвидено дека вршењето на ова право може да биде предмет на ограничувања, предвидени
во согласност со Законот според потребите во едно демократско општество, односно во интерес на нацио-
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налната безбедност, јавната безбедност, јавниот ред
или заради заштита на јавното здравје или на моралот
или на правата и слободите на други лица.
Оттука произлегува дека и според меѓународните
документи правото на мирно собирање може да биде
ограничено, меѓу другото, и заради заштита на јавното
здравје, како што во моментот е состојбата во Република Северна Македонија поради прогласената пандемија
на светско ниво и утврдената вонредна состојба во Републиката.
Од причина што Уставот на Република Северна
Македонија со член 21 став 2 според кој во случај на
воена и вонредна состојба е можно да се ограничи остварувањето на правото на мирно собирање и изразување на јавен протест, Судот оцени дека Владата согласно своите овластувања додека трае вонредната состојба
има уставен основ за ограничување на правото на јавно
собирање, коешто се состои во забрана. Целта на оваа
мерка е заштита на јавното здравје на граѓаните, чиишто уставно гарантирани права и слободи, согласно член
54 став 2 од Уставот, можат да се ограничат за време
на воена или вонредна состојба, без притоа да се прави
каква било дискриминација на граѓаните по било кој
основ.
Меѓутоа, Уставот допушта привремено дерогирање,
односно суспендирање на остварувањето на уставно
загарантираните слободи и права на човекот и граѓанинот, но само во случај на вонредните околности што
постојат за време на воена и вонредна состојба. Во таа
смисла и во уставната одредба од член 21 став 2, се
предвидува можност за време на воена и вонредна состојба привремено да се забрани одржување на мирно
собирање и изразување на јавен протест, а тоа значи
додека трае вонредната состојба.
Според Судот, употребениот правен израз во предметната уредба „се забранува“ е во целосна согласност
со Уставот и одредбите на член 21 став 2 од истиот.
Имено, кога надлежниот орган се определува за ограничување на правото на јавен собир, како право гарантирано со Устав, а тоа право за да се ограничи само во
услови на воена или вонредна состојба, ограничувањето треба да се изразува со конкретно дејствие, коешто
може да биде сторување, несторување или давање. Во
конкретниот случај дејствието е несторување односно
забрана.
Забраната е операционализација на дејствието со
кое се овозможува да се реализира и извршува ограничувањето на правото на јавен собир за време на вонредна состојба. Без да се конкретизира дејствието на
ограничувањето на ова право, фактички ограничување
нема, односно ограничување не постои. Тогаш и во
таквите случаи, а имено, без конкретизација на дејствието за извршување и самата одредба од Уставот со која
се предвидува дека може да се ограничи правото на јавен собир за време на вонредна состојба, е воопштена,
неспроведлива и беспредметна.
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Имајќи го предвид изнесеното, односно имајќи ги
предвид уставните и законските овластувања на Владата
за време на вонредна состојба да донесува уредби со законска сила и во таа смисла времено да ограничува одредени уставни и законски права за време на вонредната
состојба, Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на оспорената уредба со
наведените уставни одредби. Ова и од причина што со
одлука на претседателот е утврдено постоење на вонредна состојба, а Собранието е распуштено и во моментот
не може да функционира, со што Владата не излегла
надвор од рамките на своите уставни и законски овластувања, што и ги дава Уставот и законите за време на
вонредна состојба и дека со оспорената уредба само времено се ограничува правото на јавни собири, односно
само за времетраењето на вонредната состојба се забранува одржувањето на јавните собири.
Во врска со наводите од иницијативата со кои се
бара до донесување на конечна одлука, Судот да донесе решение за запирање од извршување на поединечните акти или дејствија што се преземаат врз основа на
оспорената уредба, поради штетни последици по владеење на правото и повредата на правата и слободите
на граѓаните, имајќи во предвид дека не постојат основи за изразување на сомнение за уставноста на оспорената уредба, Судот оцени дека не се исполнети условите од членот 27 од Деловникот на Судот.
Според горенаведеното, Судот оцени дека во конкретниот случај не може да се постави прашањето за
согласноста на означената уредба со уставните одредби
на кои се повикува подносителот на иницијативата.
5. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
6. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.

У.бр. 65/2020
20 мај 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
__________

2244.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019), по моето гласање против Решението У.бр.65/2020 од 20 мај 2020 година, со кое се одлучи да не се поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за примена на Законот за јавните собири за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
71/2020), го издвојувам и писмено го образложувам
следното

Стр. 22 - Бр. 176

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
I.
Сметам дека во овој предмет постоеја причини за
поведување постапка за оценување на уставноста на
предметната уредба со законска сила бидејќи основано
може да се постави прашањето за нејзината согласност
со неколку уставни одредби за што подолу е дадено образложение.
II.
Номотехничкиот пристап кој е применет во оваа
уредба е погрешен и нема уставен основ. Имено, Владата нема надлежност со пропис да утврдува дали еден
закон ќе се применува, без разлика дали се работи за
вонредна состојба или кога таква состојба не е прогласена. Законодавецот е единствен кој може да одлучи
кога еден закон влегува во сила (и врз основа на ова, ќе
се применува) или престанува да биде во сила и следствено, нема да се применува.
Понатаму, значењето на употребениот израз „доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку
уредено“ во став 1 од член 1 од Уредбата, подразбира
дека во другите нејзини одредби треба да е содржан
поинаков начин на регулирање во однос на одредбите
од Законот за јавните собири.
Меѓутоа, такви одредби во оваа уредба не постојат.
Уште повеќе, не само што доносителот на овој акт не
останал доследен на она што го прокламирал во посочениот дел од став 1 од член 1 од Уредбата за поинакво
уредување во однос на Законот за јавните собири, туку
сосем спротивно на ова (и на насловот на овој пропис)
во следниот став го суспендира целиот Закон, на начин
што предвидува дека за одржување на јавните собири
за време на траење на вонредна состојба, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
По однос на последното, повторно во Уредбата не
се содржани други одредби кои би се однесувале на одржувањето на јавните собири за време на вонредната
состојба. Последица на ова е тоа што Законот за јавните собири кој детално нормира како се остварува правото на јавни собири, се суспендира со пропис кој од
друга страна, воопшто не го разработува остварувањето на ова право, иако во истиот тој пропис стои дека
тоа право ќе се остварува на начин што ќе се предвиди
во самиот пропис.
Сепак, сето претходно кажано е второстепено во
однос на она што друго предвидува оваа уредба со законска сила.
Имено, со член 2 од Уредбата, се забранува одржувањето на јавни собири на територијата на Република
Северна Македонија, за време на траење на вонредната
состојба. Притоа, пред детално да се анализира оваа
норма, мора да се направи резиме на она што се регулира со предметната уредба.
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Најпрвин, согласно насловот на овој пропис и делот
од член 1 став 1 од истиот, произлегува дека Законот за
јавните собири се применува за време на вонредната
состојба. Потоа, во другиот дел од овој став, се предвидува исклучок од ова (доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено), без притоа да се нормираат исклучоците. Потоа, се предвидува дека за одржувањето на јавните собири за време на траење на
вонредна состојба се применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила, што во основа значи дека нема да се применува Законот кој го уредува ова прашање. Но и покрај тоа што доносителот на овој акт самиот презел овластување да го пропише начинот на остварување на правото, тоа не е сторено, туку напротив,
самото право е забрането.
Произлегува дека во суштина ова не е уредба со законска сила за примена на Законот за јавните собири за
време на вонредна состојба со исклучоци предвидени
со неа или за одржувањето на јавни собири за време на
вонредната состојба, туку за нивна забрана за време на
вонредната состојба.
III.
Пред да се анализира дали ваквата забрана е во согласност со уставните одредби, мора првин да се даде
приказ за начинот на кој се остварува правото на граѓаните мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест од член 21 став 1 од Уставот и неговата суштина и
значење за општеството.
Уставниот суд, во својата Одлука У.бр.31/2006 од
17.11.2006 година („Службен весник на Република Ма1
кедонија“ бр.119/2006)( ), утврдил дека ова право е
операционализирано со Законот за јавните собири, па
подолу во образложението наведува: „Уставниот суд,
при уставно-судската анализа на оспорените одредби
од Законот за јавните собири, поаѓа од фундаменталниот карактер на правото, односно слободата на мирното
собирање како едно од основните права во едно слободно и демократско општество. Правото на граѓанинот да се собира со други без попречување и без посебна дозвола претставува симбол за слободата, независноста и зрелоста на граѓанинот во едно општество кое
е директен израз на човековата личност и едно од највисоко вреднуваните човекови права. Со оглед на тоа
што слободата на собирањето претставува еден вид колективно изразување на мислењата и убедувањата, остварувањето на ова право овозможува постојана дебата
и судир на мислења како витален елемент на демократскиот државен поредок. Применето на политичките
настани и процеси, ова право е израз на суверенитетот
на граѓаните, односно демократското право на граѓани(1) Со која го укинал член 1-а во делот: „и притоа нема да се ограничува правото на граѓаните кои не учествуваат во јавниот собир на слободно движење и другите права утврдени со Уставот
на Република Македонија“, од Законот за јавните собири („Службен весник на Република Македонија бр. 55/1995 и 19/2006).
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те да учествуваат во политичкиот процес што не се
исцрпува само со гласање на изборите, туку и со влијанието на граѓаните врз формирањето на политичкото
мислење како еден континуиран процес, кој во едно демократско општество треба да се остварува слободно,
отворено и во принцип без интервенција на државата.
Собирите на граѓаните претставуваат суштински елемент на демократската отвореност, тие даваат можност
за остварување на јавно влијание врз политичките процеси и донесувањето одлуки за прашања од јавен интерес, за развој на плуралистички иницијативи и алтернативи, па дури и на јавна критика и протест и како такви
содржат елементи на директна демократија.“
Имајќи го предвид значењето на ова право, Уставот, во став 2 од член 21 предвидува дека неговото користење може да биде ограничено само во услови на
воена и вонредна состојба. Ова е јасна уставна норма
од која недвосмислено произлегува дека: ограничувањето (што не е исто со забрана) на ова право за време
на воена или вонредна не е задолжително, туку е можност.
Меѓутоа со оваа уредба со законска сила, ова право
не се ограничува, туку се забранува што е во спротивност со цитираната одредба од Уставот, но и на член 54
ставови 1 и 2 од Уставот. Спротивна е и на темелната
вредност на уставниот поредок - основните слободи и
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот од член 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, бидејќи ниту една уставна слобода
или право не може да бидат забранети со акт кој е понизок од Уставот. Или накратко, некои уставни слободи и права согласно Уставот, можат да бидат ограничени, но ниту едно од нив не смее да биде забрането!
Оваа забрана може да се брани со аргументот дека
има легитимна цел и е неопходна - да спречи ширење
на коронавирусот преку забранување на собирање на
поголеми групи луѓе на еден простор. Но, исполнувањето на секоја легитимна цел и одговорот на неопходните потреби мора да биде во согласност со Уставот
кој важи и за време на вонредна состојба, што не е случај со оваа уредба.
Понатаму, прашањето за пропорционалноста на
забраната на јавните собири не може да се постави од
причина што во целост е забрането едно право, а не е
ограничено. Доносителот на оваа уредба со законска
сила можел да предвиди пропорционални ограничувања на јавните собири (за што неспорно има уставно овластување) до таа мерка што ќе одговара на спречувањето на можноста за ширење на коронавирусот, а од
друга страна, граѓаните ќе имаат можност јавно да се
собираат и да го остваруваат ова свое уставно правно,
макар и во ограничен обем. На пример, може да пропише задолжително носење маски и ракавици на јавниот
собир; држење на одредено растојание; јавните собири
да се одржуваат само на отворено и во одреден период;
да се ограничи бројот на присутни и слично.
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IV.
Покрај претходно наведеното, сметам дека мнозинството при одлучувањето требаше да ја има во предвид и соодветната пракса на Европскиот суд за човекови
права во однос на членот 11 од Европската конвенција
кое се однесува на правото на собирање и здружување.
Според Европскиот суд, целта на правото на собирање е да се изрази мислење, барање или порака преку
што организаторите и учесниците на собирот го остваруваат правото од член 10 од Конвенцијата кој се однесува на слободата на изразување. Во таа смисла, во
пресудата Олингер против Австрија, Европскиот суд
зазеде став дека дека слободата на собирање ужива
заштита слична на слободата на изразување.
Исто така, собирот треба да биде мирен, без други
формални ограничувања. Со други зборови, собирите и
демонстрациите со мирни намери и ставови, според
Европскиот суд треба да се толерираат, дури и ако се
нелегални. Покрај ова, Судот има став дека ограничувањата на слободата на собирање треба да бидат легални, односно интервенциите треба да бидат предвидени со закон, а регулативата треба да биде разбирливо
напишана и да дава можност за соодветно прилагодување на идните активности.
Според вториот став од член 11 на Европската
конвенција, правото на собирање може да биде
предмет на ограничувања (но, не и забрането во целост м.з.) само со за конски мерки што во едно демократско општество се неопходни за националната безбедност, јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на злосторства, заштитата на
здравјето или моралот или заштитата на правата и
слободите на други.
Во повеќе пресуди на Европскиот суд се поставува
прашањето дали ограничувањето на слободата навистина соодветствува на итната социјална потреба и дали
ограничувањето е пропорционално со целта што треба
да се постигне. Во контролата на оваа пропорционалност, Судот воспостави рамнотежа помеѓу правото на
демонстрантите да ги искажат своите мислења преку
собири и демонстрации и легитимните цели наведени
во вториот став од член 11 од Конвенцијата. Според
општата јурисдикција на Судот, сите видови на собири
и демонстрации што се одржуваат на јавни места влијаат врз секојдневниот живот на овој или друг начин,
како на пример, градскиот сообраќај кој не може да
функционира нормално. Ова се природни последици
од остварувањето на правото за одржување собири и
властите треба да покажат вистинска толеранција во
вакви ситуации и да не навлегуваат во суштината на
ова право.
Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
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