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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

3655. 
Врз основа на членот 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија, членот 21 став (2) од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија, членот 17 
од Законот за Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
104/2009) и Одлуката за утврдување на бројот на потпрет-
седателите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 13/18), 
Собранието на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 13 ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За потпретседател на Собранието на Република 

Северна  Македонија се избира  
-  Зеќир Рамчиловиќ, пратеник во Собранието на 

Република Северна Македонија. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-6094/1 Претседател на Собранието 
13 ноември 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
3656. 

Врз основа на член 101 став (5) од Законот за земјо-
делство и рурален развој (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Влада-
та на Република Северна Македонија, на седницата од-
ржана на 5 ноември 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 208/19) во чле-
нот 3 став (1) точката на крајот од реченицата се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите „наменети за: 

  Стр. 
3670. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за докумен-
тите што ги доставува издавачот на 
хартии од вредност при поднесување 
на барањето за одобрение на јавна 
понуда на хартии од вредност.............. 21 

 Огласен дел....................................... 1-72 

 

 

 
 
-  локални манифестации/саеми и 
- манифестации/саеми утврдени во програмата за 

финансиска поддршка на руралниот развој.“.  
Во ставот (2) по бројот „(1)“ се додаваат зборовите 

„алинеја 1“. 
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) Максималниот износ на поддршката од став (1) 

алинеја 2 на овој член не може да надмине 620.000 де-
нари по манифестација/саем по корисник.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 2 
Во членот 4 став (2) по бројот „(1)“ се додаваат зборо-
вите „алинеја 1“.  
 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
„(3) Максималниот износ на техничката поддршка 

од ставот (1) алинеја 2 на овој член не може да надми-
не 1.500.000 денари по еднодневна манифестација сог-
ласно средствата обезбедени во програмата за финан-
сиска поддршка на руралниот развој.“. 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4)и (5). 
 

Член 3 
Во членот 5 став (2) по зборот „ПВЦ“ се додаваат 

зборовите „или PXL/алуминиумска“. 
 

Член 4 
Во членот 11 став (1) по бројот „3“ се додаваат збо-

ровите „став (1) алинеја 1“. 
Во ставот (4) по зборовите „техничката поддршка 

од“ се додаваат зборовите „член 3 став (1) алинеја 2 и“. 
Во ставот (5) точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите „по прет-
ходно доставено барање од страна на социјалните и 
економските партнери на Министерството.“. 

 
Член 5 

Во членот 12 став (1) по бројот „3“ се додаваат збо-
ровите „член 4,“. 

 
Член 6 

Во членот 13 став (2) зборовите „членовите 2,3“ се 
заменуваат со зборовите „член 2, член 3 став (1) алине-
ја 1,“. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 45-8730/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
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 3657. 
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, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА  
ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување 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 општина Ве-

лес, а за потребите на Општински противпожарен сојуз Велес. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Ве-

лес  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. 45-7484/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 

               Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3658. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ДОБРОВОЛНО  

ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО ВИДРА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користење-

то на движните ствари, и тоа: 
 



14 ноември 2019  Бр. 236 - Стр. 5 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење  без надомест на Доброволно 

противпожарно друштво Видра Велес. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно 

противпожарно друштво Видра Велес  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. 45-7484/2 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 

                  Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3659. 

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, 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ДОБРОВОЛНО  

ПРОВПОЖАРНО ДРУШТВО БАБУНА ЧАШКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување 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 Доброволно про-

тивпожарно друштво Бабуна Чашка. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно про-

тивпожарно друштво Бабуна Чашка 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. 45-7484/3 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3660. 

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, 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ИЗВИДУВАЧКИ  

ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето 

на движните ствари, и тоа: 
 



14 ноември 2019  Бр. 236 - Стр. 9 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење  без надомест на Извиднички од-

ред Димитар Влахов Велес. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Извиднички од-

ред Димитар Влахов Велес,  со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

          Бр. 45-7484/4 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 

               Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3661. 

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, 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА 

ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО ГРАДСКО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето 

на движните ствари, и тоа: 

 



14 ноември 2019  Бр. 236 - Стр. 11 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење  без надомест на Доброволно 

противпожарно друштво Градско. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно 

противпожарно друштво Градско  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. 45-7484/5 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 

              Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3662. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопстве-

ност 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), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со  оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето 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 Општина Гости-
вар за потребите на СЕOУ „Гостивар“ Гостивар. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Гостивар, 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-8706/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

3663. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 5 ноем-
ври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕ-
НА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈ-
МАЛКУ 20 % ОД ГРАЃАНИТЕ   НА  РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Агенцијата за примена на јазикот 

што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Репуб-
лика Северна Македонија се даваат на трајно корис-
тење, без надомест недвижни ствари - деловни просто-
рии, кои се наоѓаат на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бр.4 во 
Скопје, КП бр. 9521, КО Центар 1, зграда 2, влез 1, кат 
4, намена на посебниот дел од зградата ДП, со површи-
на од 557 м2, запишанa во Имотен лист бр.9099, соп-
ственост на Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-8714/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 18 paragrafi (1) të Ligjit për 

shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore 
dhe me sendet në pronësi komunale (,,Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr.78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 dhe 21/18 dhe ,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 101/19), Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë, në seancën e mbajtur më 5 tetori të vitit 
2019, solli  

V E N D I M 
PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIM TË PËRHERSHËM 
TË SENDEVE TË PALUAJTSHME AGJENCISË 
PËR ZBATIMIN E GJUHËS QË E FLASIN SË PAKU  

20% E QYTETARËVE TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË SË VERIUT 

 
Neni   1 

Me këtë vendim Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës që e 
Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, për përdorim të përhershëm, pa 
kompensim i jepen sende të paluajtshme – hapësira afarist, 
të cilat ndodhen në Rr. ,,Kej Dimitar Vlahov“ nr. 4 në 
Shkup, PK nr. 9521, KK Qendër 1, ndërtesë 2, hyrje 1, kati 
4, qëllimi i pjesës së veçantë të ndërtesës HA, me siperfaqe 
nga 5572 , e regjistruar në Fletëpronësi nr. 9099, pronë e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut.  

 
Neni 2 

Ky vendimi hyn në fuqi një ditë pas botimit në 
,,Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

 
Nr. 45-8714/1 Zëvendës kryeministër 
5 nëntori 2019  i qeverisë së Republikës 

Shkup së Maqedonisë së Veriut, 
 d-r Bujar Osmani, с.р. 

__________ 
3664. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 
140/18 и „Службен весник на  Република Северна Маке-
донија“ бр. 98/19) и член 8 став (6) од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 
2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И  

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купецот на земјиште Друштво за производство, промет 
и услуги МЕОТЕК ДООЕЛ Тетово, со седиште во  Те-
тово. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува  градежна парцела Г.П. 20.3 којашто е 
дел од К.П 602/5 со површина од 14.041 m2 и градежна 
парцела Г.П. 20.4 којашто е дел од К.П 602/5 со површи-
на од 173 m2, односно со вкупна површина од 14.214 
m2, според Имотен лист бр.1 за катастарската општина 
Бунарџик и Геодетски елаборат за геодетски работи за 
посебни намени за нумерички податоци бр.0801-268/3-
2019 од 30.9.2019 година, во сопственост на Република 
Северна Македонија, што претставува градежно земјиш-
те согласно Извод од план број 16/19 за Урбан блок 20, 
Градежна парцела 20.3 и 20.4, К.О. Бунарџик, Општина 
Илинден издадено од Дирекција за технолошко индус-
триски развојни зони на Република Северна Македонија 
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Бр. 08-1254/2 од 24.9.2019 година, врз основа на ДУПД 
за ТИРЗ Скопје 1 со технички број Ф1607 од 2008 го-
дина, одобрен со Решение бр.16-8774/3 од 1.9.2008 годи-
на („Градежно земјиште“). 

 

Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 

дава во долготраен закуп за временски период во трае-

ње од 50 години, сметано од датумот на склучувањето 

на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-

јиште. 

 

Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно 

за метар квадратен, во денарска противвредност, спо-

ред средниот курс на Народната банка на Република 

Северна Македонија на денот на уплатата, односно 

1.421,4 евра за една година, определено како фиксен 

износ; 

- По истекот на првите пет години од датумот кога 

е  склучен Договорот за долготраен закуп на градежно 

земјиште, закупнината за Градежното земјиште од 

член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, де-

сет дена пред датумот на кој е склучен  Договорот за 

долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресме-

тува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспо-

собено за официјалната стапка на инфлација во Репуб-

лика Северна Македонија за претходната година, но не 

повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната 

стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра 

годишно за метар квадратен. 

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Дого-

ворот за долготраен закуп на градежно земјиште, заку-

пецот на земјиштето доставува доказ за реализирана 

уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Ре-

публика Северна Македонија, во износ од 7.107 евра во 

денарска противвредност според средниот курс на На-

родна банка на Република Северна Македонија на де-

нот на уплатата, како закупнина за првите пет години, 

за што закупецот на земјиште е претходно известен од 

страна на закуподавачот. 

По истекот на првите пет години од датумот кога е 

склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за 

долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на 

оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не 

подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за дол-

готраен закуп на градежното земјиште, на сметката на 

Буџетот на Република Северна Македонија, за што за-

купецот на земјиште е претходно известен  од страна 

на закуподавачот. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-8923/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3665. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАС-

ТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 4134/1, 

КП бр. 4134/3 и КП бр. 4135/1 во КО Бутел, на место 

викано Шуто Оризари - Скопје, и тоа: 

1. на КП бр. 4134/1 во КО Бутел: 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 1816 м2, 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м2, 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 1006 м2, 

- зграда 4, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда П, со внатрешна површина од 362 м2, 

- зграда 5, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 401 м2, 

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда П, со внатрешна површина од 241 м2, 

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 333 м2, 

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 277 м2, 

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 439 м2, 

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 256 м2, 

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 154 м2, 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда Г, со внатрешна површина од 121 м2; 
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2. на КП бр. 4135/1 во КО Бутел: 
- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м2, 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м2 и 

3. на КП бр. 4134/3 во КО Бутел зграда 1, намена на 
зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 13 м2, 

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

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-8955/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3666. 

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2019 година 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
238/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2019 ГОДИНА  

 
Член 1 

Во Програмата за намалување на аерозагадувањето 
за 2019 година бр. 45-276/1 од 22.1.2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/19 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 181/19), во делот IV, табелата се менува и гласи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

                                                                        

Бр. 45-8666/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3667. 

Врз основа на член 180-а, член 194 став 2, член 197 

став 1 алинеја е), член 208 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 

83/2018), Комисијата за хартии од вредност на РСМ на 

седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се изрекува јавна опомена на брокерската куќа 

Инвестброкер АД Скопје и на одговорното лице на 

брокерската куќа, Филип Петрушевски. 

2. Јавната опомена од став 1 се изрекува поради по-

стапување спротивно на член 180-а од Законот за хар-

тии од вредност, а во врска со член 14 и член 17 од За-

конот за спречување перење пари и финансирање на 

тероризам („Службен весник на РМ“ број 120/2018), 

односно поради делумна идентификација на девет кли-

енти кои тргувале преку полномошник и делумна оцен-

ка на деловниот однос помеѓу ополномоштувачите и 

полномошниците при реализација на трансакции со ак-

ции на издавачот Скопски пазар АД Скопје. 

3. Јавната  опомена ќе се објави во дневен весник 

кој излегува на целата територија на Република Север-

на Македонија по неговата конечност. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-86     Комисија за хартии од вредност 

6 ноември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3668. 

Врз основа на член 180-а, член 194 став 1 и 5, член 

197 став 1 алинеа в) и  член 206 став 1 алинеа г) од За-

конот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” 

број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/201, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 

23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на ден 6.11.2019 година донесе 



14 ноември 2019  Бр. 236 - Стр. 17 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се изрекува привремена забрана на брокерската 

куќа Илирика Инвестментс АД Скопје за вршење на 

сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено 

дозвола од Комисијата за хартии од вредност, во вре-

метраење од 15 дена.  

2. Привремената забрана од точка 1 на ова решение, 

се изрекува поради постапување спротивно на член 

180-а од Законот за хартии од вредност, а во врска со 

член 14, член 17 и член 33 од Законот за спречување 

перење пари и финансирање на тероризам (Службен 

весник на РМ број 120/2018), односно поради неиден-

тификација на пет клиенти кои тргувале преку полно-

мошник, неприбавување доволно податоци за целта и 

намерата на деловниот однос помеѓу ополномоштува-

чите и полномошниците, непреземање на сите потреб-

ни мерки при спроведување на засилена анализа и 

непоседување документација како основа за спроведу-

вање на засилена анализа на клиент при реализација на 

трансакции со акции на издавачот Скопски пазар АД 

Скопје. 

3. Се задолжуваат Македонската Берза АД Скопје и 

Централниот Депозитар АД Скопје по приемот на ова 

Решение, привремено да ја исклучат од членство бро-

керската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје додека 

трае забраната согласно точка 1 од изреката на ова ре-

шение. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решени-

ето. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

РСМ“. 

 

Број УП1 08-87     Комисија за хартии од вредност 

6 ноември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3669. 

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став (1) од 

Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 

Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 

7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 18/2018), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007, 88/2007, 

4/2012, 84/2014, 28/2016 и 182/2016) (во понатамошни-

от текст: Правилник) во член 2 по ставот (3) се додава 

нов став (4) кој гласи: 

„(4) Барањето и документацијата што ја доставува 

подносителот на барањето до Комисијата за хартии од 

вредност, се доставува и во електронска форма на 

CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се дос-

тавуваат во електронска форма согласно став (3) од 

овој член.“ 

 

Член 2 

Во Правилникот во член 3 став (3), по зборовите 

„од Законот за хартии од вредност“ се додава за-

пирка и следниот текст: „податоци за постапката за 

донесувањето на актот за издавање на хартиите од 

вредност пропишани со Образецот И-ЗТД1  „Изјава 

за постапката за донесување на актот за издавање 

на хартиите од вредност во случај на зголемување 

на основната главнина“ и Образецот И-ЗТД2 „Изја-

ва за постапката за донесување на актот за издава-

ње на хартиите од вредност во случај на зголемува-

ње на основната главнина со одобрен капитал“ кои 

се составен дел на овој Правилник“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Пра-

вилникот за формата и содржината на барањето за 

одобрување на приватна понуда на хартии од вред-

ност. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во  „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

Член 5 

Со влегување во сила на овој Правилник преста-

нува да важи  Правилникот од времен карактер за 

изменување и дополнување на правилникот за фор-

мата и содржината на барањето за одобрување на 

приватна понуда на хартии од вредност („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

183/2019). 

 

Број 01-894/3     Комисија за хартии од вредност 

6 ноември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3670. 

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 

15/15,154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОС-

ТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА  

ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на 

барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008, 

171/2013, 64/2015, 182/2016 и („Службен весник на РСМ“ бр.40/2019) (во понатамошниот текст: Правилник) 

во член 3 став (1) се додава нова точка 12а. која гласи: 

„(12а) Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно 

Образец И-ЗТД1 од Прилог 1 и Образец    И-ЗТД2 од Прилог 2 на овој Правилник.“ 

 

Член 2 

Во Правилникот во член 3 се додава нов став (7) кој гласи: 

„(7) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на хартии-

те од вреднот ги доставува до Комисијата за хартии од вредност и во електронска форма на CD/DVD медиум 

во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (6) од овој член.“ 

Во член 3 ставот (7) станува став (8). 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хар-

тии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност. 

  

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во  “Службен весник на Република Се-

верна Македонија”. 

 

Член 5 

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи  Правилникот од времен карактер за до-

кументите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение 

на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

183/2019). 

 

      Број 01-895/2     Комисија за хартии од вредност 

6 ноември 2019 година на Република Северна Македонија 

             Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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