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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2892.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија во
својство на Собрание на друштвото, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ
„ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
– СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работењето на Акционерското друштво за поштенски
сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје за 2018 година, усвоен од Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр.0201-370/1, на
седницата, одржана на 28.2.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и
финансиските извештаи на Акционерското друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“
во државна сопственост – Скопје за 2018 година, усвоени од Управниот одбор на Друштвото, со Одлука
бр.0201-371/1, на седницата, одржана на 28.2.2019 година.

Северна Македонија“.
Бр. 45-5110/2

Заменик на претседателот

3 септември 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2894.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5110/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2893.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16
61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна
Македонија во својство на Собрание на друштвото, на
седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

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), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на¬
27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

6 септември 2019

Бр. 184 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 184

6 септември 2019

6 септември 2019

Бр. 184 - Стр. 7

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струмица за потребите на СОУУД „Димитар Влахов“- Струмица.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, 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. 45-6225/1
27 август 2019 година
Скопје

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

2895.
Врз основа на член 38 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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6265/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2896.
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), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3
септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Здравствен дом – Охрид му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СО
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО КПУ ЗАТВОР ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост со непосредна спогодба со КПУ ЗатворПрилеп, на земјоделско земјиште со вкупна површина
од 6ха 67ар 73м2 кое се наоѓа на КП бр.2785, во место
викано Кишовица, катастарска култура ливада, катастарска класа 2, со површина од 29721 м2, запишана во
Имотен лист бр.56304 за КО Прилеп; КП бр. 2887/12дел, во место викано Песоци, катастарска култура
нива, катастарска класа 1, со површина од 28916 м2, запишана во Имотен лист бр.40177 за КО Прилеп и КП
бр.3223/1-дел, во место викано Џупски ливади, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина
од 8136 м2, запишана во Имотен лист бр.60903 за КО
Прилеп.
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 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Охрид склучува договор со директорот на
Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид,
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. 45-6412/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2897.
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), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 - ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објект со намена А4 - времено сместување
КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, 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. 45-6481/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2898.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4
- ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ,
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објект со намена А4 - времено сместување
КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, 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.45-6482/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2899.
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), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 – ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена А4 – времено сместување
КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

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 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6483/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6487/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2900.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

2901.
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 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

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 индивидуалниот земјоделец Драг Тон
– Васо Лазов од с.Мустафино, Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 92579м2 кое
се наоѓа на КП бр.1073, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина
од 20507м2, КП бр.1475, место викано Ѓорѓева ливада,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 6495м2, КП бр.1475, место викано Ѓорѓева
ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3,
со површина од 13340м2, КП бр.1476, место викано
Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2,
со површина од 26136м2, КП бр.1516, место викано
Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 10511м2, КП бр.1517, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 7766м2, КП бр.1518/1, место
викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3914м2, КП бр.1518/2,
место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3910м2, запишани
на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ШАЛИБ–БОЈ – Зоран Стојанов од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од
17911 м2 кое се наоѓа на КП бр.1088, место викано
Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 5394 м2 и КП бр.1089/2, место
викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура ливада, катастарска класа 1, со површина од 12517 м2 запишани
на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
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.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6488/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2902.
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 3 септември 2019 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 Индивидуалниот земјоделец АНА ИВ
– Стефче Андонов од с. Мустафино, Свети Николе за
земјоделско земјиште со вкупна површина од 50504 м²
кое се наоѓа на КП бр. 1468/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4423 м², КП бр. 1471, место викано Бозла,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 25264 м², КП бр. 1472/1, место викано Бозла,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 15465 м², КП бр. 1472/2, место викано Бозла,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5352 м² запишани на Имотен лист бр. 600 за
КО Мустафино вон град.

2903.
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), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 3 септември 2019 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
(ПРОИЗВОДСТВО
СО
ПРОПРАТНИ
СОДРЖИНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР
САНДЕВО
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 Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини)
КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

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. 45-6489/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6491/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2904.
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 и 39/16) и („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 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 Индивидуалниот земјоделец Кристал
Вал – Валентина Спасова од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од
68160 м2 кое се наоѓа на КП бр.1074, место викано
Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 19549 м2, КП бр.1485, место
викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 20877 м2, КП бр.1486/2, место
викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 425 м2, КП бр.1487/2, место
викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 27309 м2, запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
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. 45-6492/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2905.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Д3СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА КО ЉУБОТЕН, ОПШТИНА
БУТЕЛ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објекти со намена Д3-спорт и рекреација
КО Љуботен, Општина Бутел.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, 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.45-6493/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2906.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
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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 Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
СМОЈМИРОВО ВОН ГР., ОПШТИНА БЕРОВО
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 Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Смојмирово вон гр., Општина Берово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, 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.45-6494/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2907.
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 и 39/16) и („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО ТАРИНЦИ,
ОПШТИНА КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Таринци, Општина Карбинци.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3454 м2,
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. 45-6495/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2908.
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), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 3 септември 2019 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
(ПРОИЗВОДСТВО
СО
ПРОПРАТНИ
СОДРЖИНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР
САНДЕВО
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 Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини)
КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4140 м2 ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6496/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2909.
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 3 септември 2019 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 Индивидуалниот земјоделец НЕ-МАР–
Зоранче Миленковиќ од с.Мустафино Свети Николе за
земјоделско земјиште со вкупна површина од 66955 м2
кое се наоѓа на КП бр.1413, место викано Ливадски
пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со
површина од 2931 м2, КП бр.1414, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 3117 м2, КП бр.1416, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 3578 м2, КП бр.1417, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4120 м2, КП
бр.1442, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 16503
м2, КП бр.1443, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од
9780 м2, КП бр.1444, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 14615 м2, КП бр.1445/1, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 12311 м2, запишани на Имотен
лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
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. 45-6497/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2910.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2019 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 Индивидуалниот земјоделец Славица
Костова од Свети Николе за земјоделско земјиште со
вкупна површина од 15895 м2 кое се наоѓа на
КПбр.1057/5, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 2185
м2, КПбр.1057/6, место викано Узун мера, катастарска
култура нива, катастарска класа 2, со површина од
6173 м2 и КПбр.1057/7, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина
од 7537 м2 запишани на Имотен лист бр.600 за КО
Мустафино вон град.
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. 45-6499/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2911.
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 3 септември 2019 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 Горан Крстев од с. Мустафино, Свети
Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина
од 24587 м² кое се наоѓа на КП бр. 1398, место викано
Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа
4, со површина од 5039 м², КП бр. 1399, место викано
Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа
4, со површина од 4830 м², КП бр. 1400, место викано
Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа
5, со површина од 5085 м², КП бр. 1401, место викано
Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа
3, со површина од 4683 м² и КП бр. 1403, место викано
Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа
2, со површина од 4950 м² запишани на Имотен лист
бр. 600 за КО Мустафино вон град.
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. 45-6500/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2912.
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 и 39/16) и („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БОРИСОВО ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, БКОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО БОРИСОВО,
ОПШТИНА НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Борисово за изградба
на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и
деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Борисово, Општина Ново Село.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 50450 м2 ,
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. 45-6502/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2913.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
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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 Санде Михајлов од Свети Николе за
земјоделско земјиште со вкупна површина од 19278 м2
кое се наоѓа на КПбр.836, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5110 м2, КПбр.837, место викано Узун мера,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5416 м2 и КПбр.838, место викано Узун
мера, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со
површина од 8752 м2, запишани на Имотен лист бр.600
за КО Мустафино вон град.
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. 45-6503/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2914.
Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 153/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР
ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за
работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година, донесен од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во
соработка со министерот за информатичко општество
и администрација бр.1802-285/6 од 13.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6508/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2915.
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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19),Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА
СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ)
КО ТРКАЊЕ, ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура
(фотоволтаични централи) КО Тркање, Општина Кочани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, 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. 45-6542/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 16 - Бр. 184
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2916.
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), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА В5 - ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ - ЏАМИЈА КО СТУДЕНИЧАНИ,
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена В5 - верски институции џамија КО Студеничани, Општина Студеничани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6543/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2917.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 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 и 39/16) и („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 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 Драган Гогов бул. Македонија бр.36-3

Кавадарци, на земјоделско земјиште под долгогодишен
насад кое се наоѓа на КП бр.154-дел, во место викано
Селска утрина, катастарска култура земјоделско земјиште, катастарска класа 2, со површина од 1ха 04ар
64м2, запишана во Имотен лист бр.227 за КО Трстеник.
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 со времетраење до 6.3.2045 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6601/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2918.
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), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 3 септември 2019 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА E2 –
КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА) КО КАВАДАРЦИ ВОН ГРАД,
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
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 E2 – Комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Кавадарци вон
град, Општина Кавадарци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6760/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 45-6647/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2919.
Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04,
33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10,
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14,
15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ 98/19 и
124/19) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на
додадена вредност (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11,
150/11, 147/12, 117/14, 31/16, 222/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 174/19) во членот 2 став 1 точката 16 се менува и гласи:
,,Топлинска енергија за греење.
Топлинска енергија за греење е топлинската енергија која е:
- произведена од производител на топлинска енергија,
- дистрибуирана од оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија и
- испорачана од снабдувач со топлинска енергија,
чие работење и надоместоци се регулирани согласно
прописите од областа на енергетиката.
Надоместокот за топлинска енергија за греење го
вклучува надоместокот за топлинската енергија и другите надоместоци кои се уредени со прописите од областа на енергетиката.“.

2920.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16,
64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“
- ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип му се доделуваат вкупно
797.282,00 денари, од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 6,
потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режии за греење, електрична енергија, потрошена вода и други трошоци, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски
дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6761/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2921.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата 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 Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 6 став (1)
точка а) од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките
на спроведувањето на помошта според Инструментот
за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на
Република Македонија” бр. 18/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3
септември 2019 година, донесе

Стр. 18 - Бр. 184

6 септември 2019

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИНАТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА
УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република
Северна Македонија се назначува Нина Ангеловска,
министер за финансии.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија бр.
44-4695/1 од 29 август 2017 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 123/17).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6430/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2922.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците
на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.13/96), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3
септември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРОБОВИ НА
ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧКАТА
ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ НА МАКЕДОНИЈА ПОГРЕБАНИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување на средства за
уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во Антифашистичка војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани
на територијата на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/19), во делот III, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6218/1
3 септември 2019 година
Скопје

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

2923.
Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14,
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за изградба, продажба и
одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Македонија за 2019 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 19/19 и 29/19) во
Вториот дел Глава I точка I.3 во ставот 1 бројот ,,32" се
заменува со бројот ,,33" .
Во ставот 6 по зборот „Куманово“ сврзникот „и“ се
заменува со запирка, а по зборот „Тетово“ се додаваат
зборовите „и Демир Капија“.
2. Прилогот 3 се заменуваат со нов Прилог 3 кој е
составен дел на оваа програма.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6435/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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Бр. 184 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 184

6 септември 2019

6 септември 2019

Бр. 184 - Стр. 21

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2924.
Врз основа на член 23-б став 12 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15,
129/15, 53/16 и 120/18) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА
ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛAЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛAЦИ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за издавање лиценца
за продажба на алкохолни пијалaци, формата и содржината на образецот на лиценцата за продажба на алкохолни пијалaци и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени и одземени лиценци.
Член 2
Барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалaци сe поднесува на образец во формат А4, на хартија со бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог 1, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Лиценцата за продажба на алкохолни пијалaци се издава на образец со формат А-4, на специјална хартија
со сива боја.
Формата и содржината на образецот на лиценцата од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог 2, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Регистарот на издадени и одземени лиценци за продажба на алкохолни пијалaци се води во електронска
форма во Excel документ.
Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за минимално-техничките услови на услови на продажниот објект во кој се врши продажба на алкохолни пијалaци, формата,
содржината и образецот на лиценцата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени
и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/08).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-2260/4
4 септември 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Стр. 22 - Бр. 184
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Бр. 184 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 184
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Бр. 184 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 184
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2925.
Врз основа на член 36 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАСТАВНО-НАУЧНА
ВИСОКО ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ТУТУНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОДГОТОВКА И ЗАВЕРКА НА МОСТРИ ТУТУН
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за овластување на наставно-научна
високо образовна институција од областа на тутунското производство за организација, подготовка и заверка
на мостри тутун.
Член 2
Барањето за овластување од членот 1 на овој правилник се поднесува на образец во А4 формат на хартија
во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 29-6724/3

Министер за земјоделство,

9 август 2019 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Трајан Димковски, с.р.

6 септември 2019

Бр. 184 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 184

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2926.
Врз основа на член 91 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 153/19), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО ВНАТРЕШНИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСТАНОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони
единици во здравствените установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената установа, а
согласно со начелата на достапност, рационалност,
ефикасност и континуираност на здравствената заштита.
Член 2
Внатрешни организациони единици, кои претставуваат организациско-техничка целина во процесот на
работата, во зависност од видот на здравствената установа и делокругот на работа се:
1. Отсек за вршење здравствени услуги од примарна здравствена дејност во поликлиника од примарна
здравствена заштита и во поликлиника од специјалистичко консултативна здравствена дејност во зависност
од здравствената дејност што се врши во поликлиниката.
2. Служба за вршење здравствени услуги од една
или повеќе области од здравствената дејност на здравствениот дом. Одделни здравствени услуги од една или
повеќе области од здравствената дејност на службата
може да се спроведува и во пункт кој се наоѓа на друга
локација.
3. Депо за лекови заради обезбедување со лекови и
медицински потрошен материјал за вршење на фармацевтска здравствената дејност во здравствен дом и
поликлиника.
4. Одделение со отсеци за вршење на здравствени
услуги во центар за итна медицинска помош и домашното лекување, центар за ментално здравје, центар за
лекување и третман на хронично болните лица, центар
за третман на зависности, центар за рехабилитација и
во центар за јавно здравје.
5. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат и отсеци и лабораторија за вршење на здравствени услуги од здравствената дејност на Институт за
јавно здравје на Република Северна Македонија.
6. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци за вршење на болничка здравствена дејност, отсек за вршење на специјалистичко-консултативна здравствена дејност, лабораторија и болничка аптека заради обезбедување на болните со лекови и медицински потрошен материјал во болница и институт.
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7. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и болничка аптека за вршење здравствени услуги и заради обезбедување на болните со лекови
и медицински потрошен материјал во универзитетски
институт и универзитетска клиника, освен универзитетската клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување
и ургентен центар-Скопје.
8. Клиника со оддели и болничка аптека за вршење
специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита од одредена специјалност од здравствената
дејност и обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал на болните во универзитетскиот клинички центар и во Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување
и ургентен центар-Скопје.
Член 3
Минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствени установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената
установа, изнесува за:
1. Поликлиника:
- отсек со најмалку четири вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на
специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
2. Здравствен дом:
- служба со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и
останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- депо за лекови со најмалку еден вработен дипломиран фармацевт и еден фармацевтски техничар.
3. Центар:
- одделение со најмалку шест вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на
специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение,
со најмалку четири вработени во секој отсек од кои
најмалку еден специјалист односно супспецијалист или
на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
По исклучок од алинеите 1 и 2 на оваа точка, минималниот број извршители по внатрешни организациони
единици во Центарот за рехабилитација на слух, говор
и глас изнесува:
- одделение со најмалку осум вработени од кои најмалку двајца здравствени работници, односно соработници од областа на логопедијата или двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници и
- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение,
со најмалку четири вработени во секој отсек од кои
најмалку еден специјалист, или двајца здравствени работници со високо или високо стручно образование
или двајца здравствени соработници со високо образование, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
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4. Институт за јавно здравје на Република Северна
Македонија:
- оддел со најмалку десет вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- одделение, најмалку по две одделенија во секој
оддел, со најмалку пет вработени во секое одделение
од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или здравствен работник на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение,
со најмалку четири вработени во секој отсек од кои
еден специјалист, односно супспецијалист или здравствен работник на специјализација, а останатите се
здравствени работници и здравствени соработници.
Доколку во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија нема доволен број на вработени, установата ја организира својата работа во оддел
со одделенија со минимален број на извршители согласно алинеите 1 и 2 од оваа точка и согласно точката
9 од овој член.
5. Болница и институт за вршење на болничка
здравствена дејност:
- оддел со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- одделение, најмалку по две одделенија во секој
оддел, со најмалку пет вработени во секое одделение
од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение,
со најмалку четири вработени во секој отсек од кои
најмалку еден специјалист односно супспецијалист или
на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- отсек за вршење на специјалистичко консултативната здравствена дејност со најмалку четири вработени
од кои најмалку еден специјалист, односно супспецијалист или на специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
6. Универзитетски институт и универзитетска клиника:
- оддел со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници или најмалку десет вработени од кои најмалку
еден специјалист односно супспецијалист и еден здравствен соработник со високо образование со завршен
втор или трет циклус на студии од областа соодветна
на мултидисциплинарниот пристап што се применува
во одделот и останатите се здравствени работници и
здравствени соработници,
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- одделение, најмалку по две одделенија во секој
оддел, со најмалку пет вработени во секое одделение
од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација или здравствен соработник со високо образование со завршен втор или трет
циклус на студии од областа соодветна на мултидисциплинарниот пристап што се применува во одделението и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение,
со најмалку четири вработени во секој отсек од кои
еден специјалист, односно супспецијалист или на специјализација, а останатите се здравствени работници и
соработници.
Доколку во универзитетски институт и универзитетска клиника нема доволен број на вработени, установата ја организира својата работа во оддел со одделенија со минимален број на извршители согласно алинеите 1 и 2 од оваа точка.
7. Универзитетски клинички центар и Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје:
- клиника, најмалку со 40 вработени здравствени
работници и здравствени соработници, односно најмалку 25 вработени здравствени работници и здравствени соработници во клиника како организациона
единица на универзитетскиот стоматолошки клинички
центар,
- оддел, најмалку по три оддели во секоја клиника,
со најмалку седум вработени во секој оддел од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и
останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
8. Болничка аптека - најмалку еден дипломиран
фармацевт и еден фармацевтски техничар.
9. Лабораторија - со најмалку пет вработени од кои
најмалку еден специјалист односно супспецијалист или
на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони
единици во здравствените установи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 132/14, 166/16 и 220/18).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-3613/3
29 август 2019 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р Венко Филипче, с.р.

Стр. 30 - Бр. 184
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2927.
Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист - Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/08 и 107/12) директоротна Агенција за млади и спорт, донесе
ЛИСТА
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ - СПОРТСКА НАДЕЖ
Олимписки спортови – Екипни спортови
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Бр. 184 - Стр. 39
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Бр. 184 - Стр. 43
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Бр. 08-1473/90
30 август 2019 година
Скопје

Директор,
Дарко Каевски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
2928.
Врз основа на член 77 став (11) и (12), 77-з став (3) и 77-ј став (2) од Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003,
40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014,
192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.8.2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА АГЕНТИ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА

Член 1
Во Правилникот за агенти на пензиски друштва (Службен весник на Република Македонија број 110/2016)
во член 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Во барањето од став (1) на овој член пензиското друштво доставува податоци дали лицето кое има намера да го ангажира како агент побарало да добие двојазично Уверение за положен испит за агент на македонски и албански јазик пропишано на Образец бр. 3 кој е составен дел на овој правилник. “

Член 2
Во член 9 ставот (1) се менува и гласи:
“ Пензиското друштво, до Агенцијата, доставува барање за запишување во Регистарот на агенти за лицата
кои го положиле испитот. Во барањето пензиското друштво доставува податоци дали лицето кое го положило
испитот побарало да добие двојазично Уверение за стекнување на својство агент на македонски и албански јазик пропишано на Образец бр. 4 кој е составен дел на овој правилник. “

Член 3
Во член 12 ставот (3) по зборот “ Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 4
Обрасците 1 и 2 се менуваат и гласат:

Стр. 48 - Бр. 184
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Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна
Македонија, а ќе започне да се применува од 1.10.2019 година.
Бр. 01-1199/6
5 септември 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

Стр. 52 - Бр. 184
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2929.
Врз основа на член 10 став 1вв со член 35 став 1
точка 1 од Законот за Совет на јавните обвинители на
Република Северна Македонија („Службен весник на
РМ“ бр.150/07) на одржаната седумдесет и четврта седницата на Советот на 30.8.2019 година, Советот донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

II
Мандатот на Претседателот на Советот е во траење
од две години без право на повторен избор.
III
Оваа одлука влегува на сила на ден 1.9.2019 година,
а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-136/5

Совет на јавните обвинители

30 август 2019 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Заменик претседател,
Меџит Јусуфи, с.р.

I
Мандатот на Претседателот на Советот на јавните
обвинители на Република Северна Македонија г. Коле
Штерјев му престанува по истекот на времето за кое е
избран.
II
Г. Коле Штерјев ќе продолжи да ја извршува функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно издаденото Уверение СОИ бр.8/16 од 7.7.2016 година издадено од
страна на Советот на јавните обвинители на Република
Македонија.

__________
2931.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно чл.9, ст.1, алинеја 3, чл.10
ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната седумдесет и четврта седница на ден 30.8.2019 година ја донесе следната
ОДЛУКА

III
Оваа одлука влегува на сила на ден 31.08.2019 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-136/3
30 август 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Заменик претседател,
Меџит Јусуфи, с.р.
__________

2930.
Врз основа на член 8 став 2 и став 3 од Законот за
Совет на јавните обвинители на Република Северна
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) на
одржаната седумдесет и четврта седницата на Советот
на 30.8.2019 година, Советот донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
Се избира Ацо Колевски за Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

I
На Петре Трајков - јавен обвинител во Основното
јавно обвинителство Кавадарци, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.8.2019 година.
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 31.8.2019 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОР бр. 5/19

Совет на јавните обвинители

30 август 2019 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Коле Штерјев, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2932.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители
коишто користат повластена тарифа („Службен Весник
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за изградба и
оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП –
NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 4 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI
GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на
ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска
Река“ со реф.бр. 103, со инсталирана моќност од 1800
kW и со локација на КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО
Првце, КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6
КО Доброште, Општина Теарце.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD
ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со
седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-231,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9,
276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, општина
Теарце,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1800
kW (една генераторска единица со моќност од 1800
kW),
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- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.492.424 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА“ со реф. бр. 103, УП1 бр. 08-88/17 од
26.07.2017 година, односно се одобрува користење на
повластените тарифи за одделните блокови, според
следната табела:

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-83/19
4 септември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2933.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 од Правилникот за повластени производители
коишто користат повластена тарифа („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово УП1 бр. 08-82/19 од 20 август 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 4 септември 2019 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI
GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на
ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово, му се издава решение за
стекнување на статус на повластен производител за
хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ со
реф.бр. 103, со инсталирана моќност од 1800 kW и со
локација на КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце,
КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, Општина Теарце.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD
ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со
седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-231,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9,
276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, Општина
Теарце,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1800
kW (една генераторска единица со моќност од 1800
kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.492.424 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение: 11
септември 2039 година.
3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.

2934.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 3 септември
2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“
КРИВА ПАЛАНКА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува
регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со
вода за пиење или водоснабдување и тоа:
· за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 23,50
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 37,50 ден/m³ и
- за категорија Деве Баир во износ од 143,00 ден/m³.
· за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 24,00
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 39,00 ден/m³ и
- за категорија Деве Баир во износ од 143,00 ден/m³.
· за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 24,50
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 40,00 ден/m³ и
- за категорија Деве Баир во износ од 143,00 ден/m³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2019 година.

УП1 бр. 08-82/19
4 септември 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-135/18
3 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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2935.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 3 септември 2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ
ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КРИВА
ПАЛАНКА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА
1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува
регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
· за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 3,61 ден/m³
и
- за категорија останати во износ од 3,61 ден/m³.
· за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 3,69 ден/m³
и
- за категорија останати во износ од 4,43 ден/m³.
· за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 4,26 ден/m³
и
- за категорија останати во износ од 5,11 ден/m³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.
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4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2019 година.
УП1 бр. 08-136/18
3 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“
2936.
Врз основа на членовите 1, 4-в, 4-г, 12 став (1) и 17
ставови (4) и (5) од Законот за државните награди
(„Службен весник на Република Македонија“ број
52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 98/19), Одборот
за доделување на државната награда „8 Септември“, на
седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8
СЕПТЕМВРИ" ВО 2019 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО
ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРОМОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И ПРИЗНАНИЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ
РАБОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА
НА СПОРТОТ
1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Северна Македонија на меѓународен
план се доделува на:
- Драган Стојановски.
2. Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања
во областа на спортот се доделува на:
- Томе Коцев,
- Слободан Николиќ,
- Атанас Николовски и
- Кочо Димитровски.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-4845/2
Одбор за доделување на Државната
6 септември 2019 година
награда „8 Септември“
Скопје
Претседател,
проф.д-р Ленче Алексовска-Величковска,с.р.
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