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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

2770.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со
член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1–ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ДОБРИ ДОЛ,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Ќојлија, Општина Петровец.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена А1–домување во станбени куќи КО Добри Дол, Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 4058м2 ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1544/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2771.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со
член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1836/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2772.
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 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
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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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б1МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
КО ТЕТОВО ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални
и деловни намени КО Тетово вон г.р., Општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на СОУ „Ристе Ристески- Ричко“Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, 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. 44-6864/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2773.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со
член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7684/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2774.
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 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Назив на движни
ствари

ОПРЕМА ЗА
УЧИЛНИЦИ
елемент / K00
закачалка за на ѕид

Количина
(парче)

Единечна
цена без
ДДВ
(во денари)

-

Опис:
даски
д=2см
излакирани
со
полиуретански лак чам или парена бука.
- систем/механизам за
нејзино прикачување на
ѕид.
закачалки
прицврстени на даската
(8
ком).
надворешни
димензиидолжина
80цм.
елемент / K00 закачалка
слободностоечка
Опис:
- метална конструкција
кружен пресек ф40 не
потенок
од
1,5мм
(најмалку 4 прачки во
горниот
дел
ф10
закривени
за
закачување на облека)
заварени на
метална
подлога
за
нејзина
стабилност.
- висина на закачалката
160-185цм.

90

8

1.600,00

4.600,00

4

елемент / M1 - маса за
ликовно образование
Опис:
- метална конструкција,
електростатски
фарбана.
Работна
површина: изработена
од горна страна со
високо
пресуван
ламинат HPL со д-0.8
мм лепен на еднострано
оплеменет
медијапан
MDF со меламинска
фолија со д-18 мм.
Ламинатот треба да е
трослоен со зајакната
отпорност на механичко
гребење,
топлотна
отпорност
и
антибактериска заштита
(може и во боја), со
лепење
на
баланс
ламинат од задната
страна 60x60cm. Ивици
обработени
со
профилиран
буков
масив,
завршно
премачкани
со
полиуретански
лак.

24

5.800,00

Ламинатот
задолжително да го
прекрие
спојот
на
материјалите
(медијапан и дрвена
лајсна.
.
- ногарки изработени од
челична
цевка
со
правоаголен
пресек
60x40mm и попречни
носачи
40x20mm,
дебелина на профилот
не помала од 1.5mm.
- сад за одлагање на бои
и отвор за чаша за вода,
фиксиран, изработен од
челичен
лим
1мм
електростатски
фарбан.
- алуминиумска ,,Л,,
лајсна
поставена
(заштрафена
и
силиконизирана)
на
иверката
20x20x5mml=600mm
- на долниот дел од
ногарките
гумирани
влошки за нелизгање на
ел.
надворешни
димензии (ВxШxД-мм)
750x800x600.
Дозволени
се
отстапување ±5% од
наведените димензии
елемент / M2 - маса за
училница
Опис:
- метална конструкција,
електростатски
фарбана,
Работна
површина: изработена
од горна страна со
високо
пресуван
ламинат HPL со д - 0.8
мм лепен на еднострано
оплеменет
медијапан
MDF со меламинска
фолија со д- 18 мм.
Ламинатот треба да е
трослоен со зајакната
отпорност на механичко
гребење,
топлотна
отпорност
и
антибактериска заштита
(може и во боја) со
лепење
на
баланс
ламинат од задната
страна (1300x500mm).
Ивици
заоблени
обработени
со
профилиран
буков
масив,
завршно
премачкани
со
полиуретански
лак.
Ламинатот
задолжително да го
прекрие
спојот
на
материјалите
(медијапан и дрвена
лајсна), со отвор и
пластична
розетна

171

4.800,00
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Ф=60mm
за
поминување на кабли.
- ногалки изработени до
челична
цевка
со
кружен пресек Ф=48mm
и
попречен
носач
Ф=48mm, дебелина на
зид не помала од 1.5
мм.
- елемент за одлагање
на ранец и сл. изработен
од иверка д=1,6mm
(ВxШxД
мм):
160x1100x250. и две
закачалки за ранец.
- надворешни димензии
(ВxШxД - мм): 750 x
1300 x 500 на долниот
дел
од
ногарите
гумирани влошки за
нелизгање
на
ел.
Според
графички
прилог. дозволени се
отстапување ±5% од
наведените димензии
елемент / M3 - маса за
наставник
Опис:
- метална конструкција,
електростатски
фарбана,
Работна
површина: изработена
од горна страна со
високо
пресуван
ламинат HPL со д-0.8
мм,
лепен
на
еднострано оплеменет
медијапан
MDF
со
меламинска фолија со
д-18 мм. Ламинатот
треба да е трослоен со
зајакната отпорност на
механичко
гребење,
топлотна отпорност и
антибактериска заштита
(може и во боја), со
лепење
на
баланс
ламинат од задната
страна
1500x600
заоблени краеви, со
отвор
и
пластична
розетна Ф=60mm за
поминување на кабли.
- ногарки изработени од
челична
цевка
со
кружен пресек Ф=48mm
и
попречен
носач
Ф=48mm, дебелина на
ѕид не помал од 1,5мм.
- елемент за одлагање
со фиока и вратичка со
цилиндрични
брави
изработен од иверка
д=18mm и коркус за
компјутер со вратичка и
цилиндрична брава за
заклучување,
во
задниот дел отвори за
полесно ладење на
компијутерот.
- надворешни димензии

(ВxШxД-мм)
750x1500x600,
на
долниот
дел
од
ногарите
гумирани
влошки за нелизгање на
ел. Според графички
прилог, дозволени се
отстапување ±5% од
наведените димензии

31

6

елемент / M5 - маса за
кабинет по ликовно
2

7

опис
- горна плоча од 18 мм,
двострано оплеменета
иверка со обли ивици,
на сите 4 страни
кантирана со ABS трака
2мм.
- метална конструкција,
ногарки од правоаголен
пресек
70x20x1.5mm,
попречни носачи, п.п
70x20x1.5mm
електростатски
фарбани.
- надворешни димензии
(ВxШxШ-мм):
750x800x 800
елемент / M6 - маса за
училница
Опис:
- Работна површина:
изработена од горна
страна
со
високо
пресуван ламинат HPL
со д-0.8 мм, лепен на
еднострано оплеменет
медијапан
MDF
со
меламинска фолија со
д-18 мм. Ламинатот
треба да е трослоен со
зајакната отпорност на
механичко
гребење,
топлотна отпорност и
антибактериска заштита
(може и во боја) со
лепење
на
баланс
ламинат од задната
страна.
Ламинатот
задолжително да го
прекрие
спојот
на
материјалите
(медијапан и дрвена
лајсна)
- метална конструкција,
ногалки од правоаголен
пресек 70x20x1.5mm со

21

8.100,00

4.600,00

5.400,00
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косник,
попречни
носачи
п.п
70x20x1.5mm
електростатски
фарбани.
- надворешни димензии
(ВxШxШ
мм):
650x1000x1000, според
графички
прилог.
дозволени
се
отстапување ±5% од
наведените димензии

8

елемент / M7 - маса за
училница
Опис:
- метална конструкција
електростатски
фарбана,
Работна
површина: изработена
од горна страна со
високо
пресуван
ламинат HPL со д-0.8
мм лепен на еднострано
оплеменет
медијапан
MDF со меламинска
фолија со д-18 мм.
Ламинатот треба да е
трослоен со зајакната
отпорност на механичко
гребење,
топлотна
отпорност
и
антибактериска заштита
(може и во боја) со
лепење
на
баланс
ламинат од задната
страна.
Ламинатот
задолжително да го
прекрие
спојот
на
материјалите
(медијапан и дрвена
лајсна) со заоблени
краеви 1200x500 mm, со
отвор
и
пластична
розетна Ф=60mm за
поминување на кабли .
- ногарки изработени од
челична
цевка
со
кружен
пресек
Ф=48x1.5mm
и
попречен
носач
Ф=48x1.5mm.

9

- надворешни димензии
(ВxШxД-мм):
650x1200x500,
на
долниот
дел
од
ногарите
гумирани
влошки за нелизгање на
ел. Според графички
прилог. дозволени се
отстапување ±5% од
наведените димензии
елемент / M8 работна
маса за канцеларии

36

10
4.200,00

11

12

Опис:
- горна плоча 25 мм од
двострано оплеменета
иверка со обли ивици на
сите 4 страни со ABS
трака
2мм.
- метална конструкција
70x20x1.5mm
електростатски
фарбана, со ногари за
нивелација
- отвор за кабли со
розетна
- надворешни димензии
(ВxШxШ - мм): 750 x
1800 x 800
елемент / M12 маса

5

Опис:
- горна плоча 25 мм од
двострано оплеменета
иверка 4 страни со ABS
трака
2мм.
-метална конструкција
70x20x1.5mm/40x20x1.5
mm
електростатски
фарбана со ногарки за
нивелација
- вградена модулорна
приклучница
(2
приклучоци,
2податоци, 2телефон)
- надворешни димензии
(ВxШxШ - мм): 750 x
2200 x 800
елемент / Л00 - столче
за во училница

8

Опис:
- Седиште 40/40 см ,
Наслон 44/18 см ,
Висина
43см.
Анатомски обликувано,
изработено од 7 слоен
буков
фурнирски
отпресок.
Завршна
обработка
со
полиуретански лак.
Конструкција: Метална
конструкција во црна
боја, дим. на профил
20/20 мм, д. на зид 1.5
мм.
Дозволени
се
отстапувања ±5% од
наведените димензии,
да
ги
задоволува
нормите MKC EN 17291:2016 или еквивалент,
MKC
EN
17291:2015/AC:2016
или
еквивалент, MKC EN
1729-2:2012+A1:2016
или еквивалент
Ученичко столче за I
одд
Димензии не
помали од 36х24х34 со
заоблени рабови, лесно
мобилно,
анатомски
дизајнирано,
целосно
изработено
од
природен
материјал

725

100

11.500,00

18.000,00

690,00

1.300,00
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фурнирски
буков
отпресок со 6-8 слоеви
за
седиштето
и
наслонот и фурнирски
буков отпресок со 12-15
слоеви за конструкција,
боја
по избор на
нарачателот, лакирано
со
двокомпонентен
безбоен лак
Ученичко
столче/клупа,
Опис:
-Изработено од метален
овален
профил,
димензии мин 30х20мм,
дебелина
на
ѕид
мин.1,5мм, соодветно
заштитена во црна боја
-Анатомски обликувано
седиште и наслон за грб
-Наслон и седиште
изработени од минимум
1см повеќеслоен буков
фурнир, димензија на
наслон мин. 32смх43
см,
димензија
на
седиштето
мин.
43смх45 см, од напред
на десниот потпирач да
има поставено мала
масичка изработена од
буков фурнир
со
димензии
26х43х1,2
масичката
да
има
механизам за кревање
нагоре. Заштитници на
ногарките за заштита на
подот заштитени со
пластифициран чеп..

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2019
ГОДИНА

90

2.250,00

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа, одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар, а за потребите на Општинското основно училиште
„Киро Глигоров“ Центар-Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Центар, 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. 44-8294/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2775.
Врз основа на член 11 алинеја 5 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98,
98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 143/19 и 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14
септември 2020 година, донесе

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на Јавното претпријатие Национална радиодифузија - Скопје за 2019 година број 05-507/9 од
10.8.2020 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие на седницата одржана на 4.8.2020
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8298/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2776.
Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98,
98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 143/19 и 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14
септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ВО
ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019
ГОДИНА
1. Со оваа oдлука се дава согласност на Извештајот
за работењето на Јавното претпријатие Национална радиодифузија - Скопје во период од 1.1.2019 година до
31.12.2019 година бр.02-964/3 oд 10.8.2020 година,
усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие
на седницата одржана на 4.8.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8298/2
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2777.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговското друштво за услуги ЈАН
ВЕТ увоз-извоз Наумоски Илија Ванчу ДООЕЛ Крушево за земјоделско земјиште со вкупна површина од 5ха
30ар 35м2 кое се наоѓа на КПбр.2716, место викано
Чаир, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со
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површина од 4ха 46ар 04м2 и КПбр.813, место викано
Чаир, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со
површина од 84ар 31м2, запишани во Имотен лист
бр.471 за КО Свето Митрани.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-10882/1-19
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2778.
Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011,
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014,
146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
14 септември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА
1. За вршител на должноста директор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола се именува
Амет Аџиу, досегашен директор на Јавната установа,
за период од 1 месец, а сметано од денот на донесување на ова решение.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-8357/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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