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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

1082.
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за зашти-

та на населението од заразни болести („Службен вес-
ник на Репбулика Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 14 март 2020 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУ-
ВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-

19

Член 1
Во  Одлуката за мерки за спречување на внесување 

и ширење на Коронавирусот COVID -19 („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20 и 
63/20), во член 1, точката 9 се менува и гласи:

„9. Се забранува работата на кафетерии, барови, 
клубови, казина и спортските обложувалници.“

Член 2
По точката 17. се додаваат пет нови  точки 18., 19., 

20., 21. и 22. кои гласат:

„18. Се затворат сите копнени гранични премини во 
Република Северна Македонија за премин на патници 
и возила, освен граничните премини Табановце, Деве 
Баир, Ќафасан, Богородица и Блаце кои ќе бидат отво-
рени за премин. На граничните премини во Република 
Северна Македонија кои се затворени за премин на пат-
ници и возила да се дозволи исклучиво премин на то-
варни возила. 

19. Се затвора аеродромот „Св.Апостол Павле“ во 
Охрид и граничниот премини на овој аеродром, во рок 
од 48 часа од денот на влегување во сила на оваа од-
лука.

20. Се забранува влез на територија на Република 
Северна Македонија на странски државјани од земјите 
со среден ризик согласно Листата на Светска здравстве-
на организација, освен за оние странски државјани за 
кои Министерството за внатрешни работи ќе даде доз-
вола по претходно мислење од Главниот координати-
вен кризен штаб кој ќе потврди дека постои посебен 
државен или економски интерес. Овие странски држав-
јани ќе влезат во Република Северна Македонија спо-
ред посебни услови за заштита согласно протоколот на 
Министерството за здравство.

21. Се затвораат за посетители сите продавници во 
молови на територијата на Република Северна Македо-
нија, освен супермаркети, продавници за храна и апте-
ки во рамките на тие молови. Сите други продавници – 
правни лица во рамките на тие молови можат да рабо-
тат и да остваруваат продажба на алтернативен начин 
(преку онлајн нарачки, телефонски нарачки и сл) и да 
вршат достава на нарачките. 

22. Се затвораат за посетители – гости сите угости-
телски објекти и ресторани кои вршат подготовка и 
продажба на храна, со тоа што ќе можат да работат без 
посета на посетители - гости и да остваруваат продаж-
ба на алтернативен начин (онлајн нарачки, телефонски 
нарачки и сл) и да вршат достава или да овозможат са-
мостојно подигнување на нарачката надвор од угости-
телскиот објект или ресторан (преку штанд / пулт).“

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-2147/3   Претседател на Владата
14 март 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1083.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 Акционерското друштво за аеродром-
ски услуги Аеродроми на Република Северна Македо-
нија, во државна сопственост Скопје, на седницата од-
ржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УС-
ЛУГИ АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ

Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво за аерод-

ромски услуги Аеродроми на Република Северна Маке-
донија во државна сопственост Скопје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 35/08, 85/10, 111/10, 
171/12,  202/14, 28/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.77/19), членот 4 се менува и 
гласи:

„Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. „Св. 
Климент Охридски“ бр.68, Општина Центар“.
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Член 2

Се задолжува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Републи-

ка Северна Македонија во државна сопственост 

Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот на Ак-

ционерското друштво за аеродромски услуги Аеродро-

ми на Република Северна Македонија во државна соп-

ственост Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.

Бр. 44-1700/1   Претседател на Владата

10 март 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

__________

1084.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА  ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 1300/3, КО 

Гостивар-1, на ул. ,,Борис Кидрич“, бр.218 и тоа зграда 

1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 

дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 20 м2 во 

корист на Република Северна Македонија во Катаста-

рот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.

Бр. 45-6104/1-19   Претседател на Владата

10 март 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

__________

1085.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА  ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.1300/1, КО 

Гостивар-1, на ул. ,,Илинденска,“ бр.216 и тоа зграда 1, 

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 5, на-

мена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 

дел од зграда СТ, со внатрешна површина од  34 м2, во 

корист на Република Северна Македонија, во Катаста-

рот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.

Бр. 45-6108/1-19   Претседател на Владата

10 март 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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