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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

3543. 
Врз основа на член 18 став (4) 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 29 октомври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН  

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со  оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-

нерското друштво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и за деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје му престанува користењето на 
недвижните  ствари, зграда 1, влез 2, кат К, кои се нао-
ѓаат на ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 11 во Прилеп, КП 
13809, КО Прилеп, запишани во Имотен лист број 
33278, сопственост на Република Северна  Македонија  
и тоа: канцеларија бр. ДП1 од 11.52 м2, канцеларија бр. 

ДП2 од 15.17 м2, канцеларија бр. ДП3 од 11.52 м2, 
канцеларија бр. ДП4 од 15.17 м2, канцеларија бр. ДП5 
од 11.52 м2 и  канцеларија бр. ДП6 од 18.01 м2. 

  Стр. 
3558. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

локална урбанистичка планска до-

кументација за  изградба на објект 

со намена Е2-комунална супрас-

труктура (фотоволтаична централа) 

КО Новаци-вон г.р., Општина Но-

ваци..................................................... 9 
3559. Одлука за престанок на важење на 

Одлуката за утврдување на градба 

од посебен интерес заради изработ-

ка на урбанистичко планска доку-

ментација............................................ 9 
3560. Решение за изменување на Реше-

нието за назначување на членови на 

Националниот одбор за Македон-

ска рамка за квалификации............... 9 
3561. Деловник за изменување и допол-

нување на Деловникот за работа на 

Владата на Република Македонија..  10 
3562. Решение за престанок на службата 

на нотарот........................................... 10 
3563. Правила за доделување на пре-

кугранични преносни капацитети.... 11 
 Огласен дел....................................... 1-80 

 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од ова одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Министерство-
то за економија – Државен пазарен инспекторат.  

 
Член 3 

Примопредавањето за недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката – 
Скопје и Министерство за економија  - Државниот па-
зарен инспекторат во рок од  15 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-4392/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________                                                                     

3544. 
Врз основа на член 6 став (1) од Законот за матема-

тичко – информатичка гимназија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.64/18), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 
октомври 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКО – ИНФОРМАТИЧКА  
ГИМНАЗИЈА ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Математичко – информа-
тичка гимназија во Скопје, како државно средно учи-
лиште. 
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Член 2 
Во Математичко – информатичката гимназија од 

член 1 од оваа одлука, ќе се организираат и реализира-
ат планови и програми за гимназиско образование, сог-
ласно Законот за средното образование и Законот за 
математичко – информатичка гимназија. 

 
Член 3 

Потребниот наставен кадар и истакнатите стручни 
лица од соодветната област кои ќе изведуваат настава 
во Математичко – информатичката гимназија од член 1 
од оваа одлука и стручните соработници, се согласно 
нормативот за наставен кадар во средното образование 
и Законот за математичко – информатичка гимназија. 

 
Член 4 

Потребната опрема за реализација на наставата во 
Математичко – информатичката гимназија од член 1 од 
оваа одлука, е согласно нормативите и стандардите за 
вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Математичко – информатичката гимназија од член 
1 од оваа одлука е со седиште во објектот на Средното 
градежно гимназиско училиште на град Скопје 
„Здравко Цветковски“  Скопје на бул.  „Партизански 
одреди“ бр. 91, Скопје. 

 
Член 6 

Бројот на паралелки во учебната 2020/2021 година 
ќе изнесува две паралелки, додека за наредните учебни 
години бројот на паралелките ќе биде утврден во кон-
курсите за запишување на ученици во јавните средни 
училишта во Република Северна Македонија, за секоја 
учебна година. 

 
Член 7 

За вршител на должноста директор на Математичко 
– информатичката гимназија од член 1 од оваа одлука 
се именува Јулија Гајдарџиева, дипломиран професор 
по физика, кој ќе ги изврши подготовките за почеток 
со работа на Математичко – информатичката гимна-
зија. 
 

Член 8 
Математичко – информатичката гимназија од член 

1 од оваа одлука, ќе отпочне со работа по добивање на 
решение за верификација од Министерството за обра-
зование и наука. 

 
Член 9 

Средствата за финансирање на Математичко – ин-
форматичката гимназија се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Северна Македонија. 

 
Член 10 

Училишниот одбор на Математичко – информатич-
ката гимназија од член 1 од оваа одлука, ќе се консти-
туира во рок од 15 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

Училишниот одбор на Математичко – информатич-
ката гимназија од член 1 од оваа одлука ќе го распише 
јавниот оглас за избор на директор на Математичко – 
информатичката гимназија во рок од 10 дена од денот 
на неговото конституирање. 

 
Член 11 

Статутот на Математичко – информатичката гимна-
зија од член 1 од оваа одлука, Училишниот одбор ќе го 
донесе во рок од 10 дена од денот на неговото консти-
туирање. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-7015/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3545. 
Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу 

Република Македонија и Република Турција, Догово-
рот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Репуб-
лика Македонија и ЕФТА државите, Спогодбата за ста-
билизација и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европските заедници, Протоколот за пристапување на 
Република Македонија во Светската трговска организа-
ција и член 36 став (3) од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА 
НА СТОКИ ВО РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува начинот и постапката 
при распределба на стоки во рамки на тарифни квоти 
за преференцијален увоз согласно Договорот за сло-
бодна трговија меѓу Република Македонија и Републи-
ка Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Ре-
публика Македонија и Украина, Договорот за слободна 
трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА држа-
вите, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европските заедници, Прото-
колот за пристапување на Република Македонија во 
Светската трговска организација (во натамошниот 
текст: стоки). 

 
Член 2 

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука 
плаќањето на увозните давачки се врши согласно дого-
ворите за слободна трговија, Спогодбата за стабилиза-
ција и асоцијација меѓу Република Македонија и Ев-
ропските заедници и Протоколот за пристапување на 
Република Македонија во Светската трговска организа-
ција. 

 
Член 3 

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе 
се користи принципот на распределба „прв дојден, прв 
корисник“ (first come, first served), во согласност со 
склучениот договор, спогодба и протокол за слободна 
трговија. 

 
Член 4 

Листите на стоки со квартално утврдени количини 
за кои се врши распределба се објавуваат во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ еднаш го-
дишно од страна на Министерството за економија. 

Неискористените количини на стоките на крајот на 
секој квартал се пренесуваат во првиот нареден 
квартал како дополнување на утврдената количина на 
стоки од листата на стоки на тарифни квоти. 
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II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ 
ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК 

 
Член 5 

За стоките што подлежат на користење на префе-
ренцијален увоз во рамки на тарифна квота се поднесу-
ва електронска царинска декларација со соодветно по-
полнет податок за број на квота, што се смета за валид-
но барање за распределба на тарифни квоти. 

 
Електронската царинска декларација од став 1 на 

овој член преку Електронскиот систем за обработка на 
декларации и акцизни документи (во понатамошниот 
текст:СОЦДАД) се поднесува до една од следниве ца-
рински испостави: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Царинската управа врши распределба на тарифните 

квоти секој работен ден во 15 часот преку Електрон-
скиот систем за интегрирана тарифна околина (во по-
натамошниот текст:ИТО). 

Прифаќањето на Електронските царински деклара-
ции се врши согласно член 216 став (7) од Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон. 

Сите електронски царински декларации за тарифни 
квоти поднесени во текот на еден календарски ден по-
деднакво конкурираат за распределба на преостанатата 
тарифна квота.  Ако количините кои се бараат за рас-
пределба од тарифната квота се поголеми од количина-
та која што е на располагање, распределбата се врши 
пропорционално на  количините кои се барани на исти-
от датум. 

Член 7 
Стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои 

биле привремено чувани или кои се наоѓале во поста-
пка на царинско складирање во претходна календарска 
година може да учествуваат во распределбата на тари-
фни квоти за тековната календарска година. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

Со денот на отпочнување на примената на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот и поста-
пката при распределба на стоки во рамките на тарифни 
квоти („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.101/07, 168/08, 26/10,  6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 
и 31/15). 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“,  а ќе отпочне да се применува од 
18.11.2019 година. 

 
Бр. 45-7147/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3546. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користе-

ње 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), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 ок-
томври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Институт 

по белодробни заболувања кај децата „Козле“ Скопје 
да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши 
дејност или поседува дозвола за собирање и/или тран-
спортирање, преработка, рециклирање и уништување 
на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, 
неупотребливи и технолошки застарени и не можат да 
се продадат или разменат како такви, согласно Одлука-
та бр. 0201- 819/3 од 13.3.2019 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈЗУ Институт по белодробни забо-
лувања кај децата „Козле“ Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-7293/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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3547. 
Врз основа на член 101 став (1) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ОПШТИНА ДОЈРАН 

 
Член 1 

Општината Дојран ќе врши работи за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Се-
верна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје 
согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за 
градежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-7295/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3548. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 29 октомври 2019 го-
дина,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ЦЕНТАР ЗА РАН 
ДЕТСКИ РАЗВОЈ ,,МАРА БУБАМАРА СКОПЈЕ“ –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - центар за ран детски развој  
,,Мара Бубамара Скопје“ во Скопје, со седиште на 
ул.,,Атинска“ бр. 1а, Општина Карпош. 

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од основачот Друштво 
за трговија и услуги ПЧЕЛИЧКА ДОО Скопје со се-
диште на ул.,,Атинска 1А/1-1, Скопје. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
воспитно-образовани, спортско-рекреативни, кул-
турно-забавни активности, мерки и активности за по-
добрување и зачувување на здравјето и за поттикнува-
ње на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на  детето на возраст 
од три до шест години живот, односно до вклучување 
во основното образование, согласно Законот за зашти-
та на децата.  

Член 4 
Потребните соодветни, стручни и други работници 

кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспита-
ние на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и 
нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. 
,,Атинска“ бр. 1а, Општина Карпош, со површина од 
77 м2 и двор од 30м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е 45 деца, организирани во три згри-
жувачко - воспитни групи, согласно Законот за зашти-
та на децата. 

  
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/2014). 

  
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно 
Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Северна Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 45-7527/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3549. 
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 14 октомври 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕ-
ЗИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИНЕ 
ТРЕЈД ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „КОСОВИЦА“ С.УЗЕМ, ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. На Друштвото за градежништво производство тр-

говија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива 
Паланка се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – андезит на локалитетот „Косовица“ 
с.Узем, Општина Крива Паланка, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.013091 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика  Северна Македонија“.         

  
Бр. 45-7592/1   Претседател на Владата 

14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3550. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Охрид се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.02.11, кое 

претставува: дел од КП.бр. 5603/2 со површина од 754 
м2, градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 5597/2 
со површина од 1100 м2, градежно изградено земјиште, 
дел од КП.бр. 5609/4 со површина од 2 м2, градежно 
изградено земјиште, дел од КП.бр. 5602/2 со површина 
од 24 м2, градежно изградено земјиште, КП.бр. 5609/3 
со површина од 6 м2, земјиште под зграда 2, дел од 
КП.бр. 5609/3 со површина од 25197 м2, градежно из-
градено земјиште, дел од КП.бр. 5609/2 со површина 
од 3115 м2, градежно изградено земјиште, КО Охрид 4, 
запишани во Имотен лист бр.101847, КП.бр. 5603/4 со 
површина од 21 м2, градежно неизградено земјиште, 
КО Охрид 4, запишано во Имотен лист бр.126400, дел 
од КП.бр. 5597/1 со површина од 21 м2, градежно неиз-
градено земјиште, дел од КП.бр. 5597/1 со површина 
од 2 м2, градежно неизградено земјиште, КО Охрид 4, 
запишани во Имотен лист бр.100498 односно со вкупна 
површина од 30242 м2 согласно Извод од Архитектон-
ско урбанистички проект за ГП 1.02 од ДУП Урбана 
Заедница 17 Урбан Блок 17.02 опфат 1 Спортско рекре-
ативен центар „Билјанини извори“, број 20-6926/2 од 
17.5.2019 година, донесен со Решение на градоначал-
ник на Општина Охрид бр.19-73  од 10.3.2014 година, 
за изградба на објект со намена-Д3-фудбалски стадион. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-7877/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3551. 
Врз основа на член 42 став (16), а во врска со член 

44 став (3) и став (4) од Законот за минерални сурови-
ни („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 
39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 
октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА ДРУГ ВИД МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – РИОЛИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, 
ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИНЕРАЛ-ГРУП 
ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВ ПАТ“  

С.КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица се доделува конце-
сија за експлоатација на друг вид минерална суровина 
– риолит на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, Општи-
на Струмица, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата и тоа: 
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2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,099700 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе изнесува до истекот на времетрае-
њето на доделената концесија согласно Договорот за 
концесија за експлоатација на минерална суровина-пе-
сок и чакал на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, Оп-
штина Струмица бр.24-5232/1 од 28.10.2014 година, 
заклучно со 28.10.2024 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-8109/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3552. 
Врз основа на член 44 став (4) 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, од-
ржана на 29 октомври 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА 

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
движната ствар - 1950 метри бодликава жица. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење без надомест на Агенцијата за разуз-
навање. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Агенцијата за разузнавање со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар 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. 45-8122/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3553. 
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, од-
ржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Центар се дава на трај-
но користење, без надомест,  недвижна ствар - објект 
со вкупна површина од 435 м2, кој се наоѓа на ул. 
„Илинденска“ во Скопје, на КП бр.5405/2, КО Центар 
1, запишан во Имотен лист бр.95976, сопственост на 
Република Северна Македонија, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 404 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ПП, со внатрешна површина од 31 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-8310/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3554. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 и 39/16 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 29 октомври 2019 година, донесе 
                                                                            

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО  

СОФИЛАРИ, ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Софилари, Општина Штип. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од 3070 м2 ги има 
следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 45-8321/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3555. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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, од-
ржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 – 
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ТРНОВО ВОН ГР.,  

ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена А4 – времено сместување 
КО Трново вон гр., Општина Битола. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-8328/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

3556. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 и 39/16 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО 

КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичко планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија, КО Куманово, Општина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-8329/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________        

3557. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 29 октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО БРАЗДА,  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сан-
дево. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-8330/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3558. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 и 39/16 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 29 октомври 2019 година, донесе 

          
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА  ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КО-
МУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧ-
НА ЦЕНТРАЛА) КО НОВАЦИ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА  

НОВАЦИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за  
изградба на објект со намена Е2-комунална супрас-
труктура (фотоволтаична централа) КО Новаци-вон 
г.р., Општина Новаци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-8331/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

3559. 
Врз  основа  на  член  36 став 3 од  Законот  за  Вла-

дата на  Република  Македонија („Службен  весник  на 
Република 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, 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Се-
верна  Македонија, на седницата одржана на 29 октом-
ври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со  оваа  одлука  престанува  да  важи Одлуката за 

утврдување  на градби од посебен интерес заради изра-
ботка на урбанистичко планска документација бр. 42-
8126/34 од 17.10.2016 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.192/16). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-8402/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3560. 
Врз основа на член 36 став 6 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 
Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 16 од Зако-
нот за националната рамка на квалификации („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 137/13 и 
30/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР  

ЗА МАКЕДОНСКА РАМКА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Член 1 
Во Решението за назначување членови на Нацио-

налниот одбор за Македонска рамка за квалификации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
183/2015 и 115/2016),  во член  2 алинејата 1 се менува 
и гласи: 

 „-Кети Костовска, од Министерството за образова-
ние и наука,“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„- Борчо Алексов,  од Министерството за образова-

ние и наука,“. 
Алинејата 3 се менува и гласи: 
„-Маја Папатолевска, од Министерство за труд и 

социјална политика,“. 



 Стр. 10 - Бр. 228                                                                                      5 ноември 2019 
 

Алинејата 4 се менува и гласи: 
„-Ардијана Исахи Палоши, од Центарот за стручно 

образование и обука,“. 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
„-Мевљане Зулфиќари, од Центарот за образование 

на возрасните,“. 
Алинејата 6 се менува и гласи: 
„-Муса Зука, од Бирото за развој на образовани-

ето,“. 
Алинејата 8 се менува и гласи: 
„-Лидија Димова, од Националната агенција за ев-

ропски образовни програми и мобилност,“. 
Алинејата 10 се заменува и гласи: 
„-Убавка Исијановска, наставник во Средното еко-

номско и правно училиште на Град Скопје „Арсениј 
Јовков“ - Скопје - од Синдикатот за образование и на-
ука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-7500/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3561. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
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 Ма-
кедонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 29 октомври 
2019 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17) во 
насловот на Деловникот зборовите ,,Република Маке-
донија“ се заменуваат со зборовите ,,Република Север-
на Македонија“. 

 
Член 2 

Во член 75-в во ставот (4) на крајот од реченицата  
точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „и за секоја точка од дневниот ред на седницата, 
електронски може да ја пријават потребата за диску-
сија“. 

 
Член 3 

Во членот 77, по ставот (2) се додаваат два нови 
става (3) и (4) кои да гласат: 

(3) Пред да се утврди Дневниот ред на седницата на 
Владата, преку електронскиот систем за Е - влада ќе се 
изврши групирање на сите точки од Дневниот ред за 
кои членовите се изјасниле дека имаат потреба од дис-
кусија. 

 (4) Електронско групирање од ставот (3) на овој 
член ќе биде возможно од закажувањето на седницата 
до почетокот на седницата.  

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6). “ 
 

Член 4 
Низ целиот текст на Деловникот зборовите ,,Репуб-

лика Македонија“ се заменуваат со зборовите ,,Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Член 5 

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

                                                                                                                            
Бр. 45-8309/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3562. 
Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) 

од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ 
бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 
 
1. На нотарот Силвана Шандуловска, со службено 

седиште за подрачјето на Основните судови на градот 
Скопје и престанува службата на нотар поради наврше-
ни 64 години возраст. 

2. Решението влегува во сила на ден 6.11.2019 го-
дина. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Со Решение на министерот за правда бр. 09-2721/1 

од 6.5.2008 година, врз основа на Дваесет и третиот 
конкурс за именување на нотари, лицето Силвана Шан-
дуловска е именувана за нотар на подрачјето на Основ-
ните судови на градот Скопје. Нотарот Силвана Шан-
дуловска од Скопје родена на ден 6.11.1955 година, на 
ден 6.11.2019 година навршува 64 години возраст, по-
ради што ги исполнува условите за престанок на служ-
бата на нотарот. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став 
(1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), 
Министерството за правда одлучи како во диспозити-
вот на ова решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 09-4428/1  

17 октомври 2019 година Министер за правда, 
Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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