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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1256. 

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за органи-

зација и делокруг на работа на Кабинетот на претседате-

лот на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.30/2000, бр.9/2001, бр.41/2010 и 

бр.142/2013), донесувам 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-

ОТ СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Иле Масалковски, се разрешува од функцијата за-

меник на генералниот секретар на Кабинетот на прет-

седателот на Република Северна Македонија. 

 

II 

Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-37/1   Претседател на Република 

21 мај 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1257. 

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), Владата на Република 

Северна Македонија,  на седницата, одржана на 14 мај 

2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ  

ДОМ ,,СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом 

,,Скопје” - Скопје му се даваат на трајно користење, 

без надомест,  недвижни ствари – објект 1, објект 2, об-

јект 3, објект 4 и објект 5, кои се наоѓаат на ул. „Иво 

Лола Рибар“ во Скопје, на КП бр.3458/1, КО Карпош, 

запишани во Имотен лист бр.75599, сопственост на Ре-

публика Северна Македонија, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда п, со внатрешна површина од 110 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 813 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 50 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – хс, намена на посебен/заеднички дел од зграда 

хс, со внатрешна површина од 41м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда п, со внатрешна површина од 413 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 404 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 8 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 381 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 47м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 380 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 383 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 378 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 375 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 259 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 202 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 199 м2, 
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- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 203 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 202 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 223 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 223 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 15 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 39 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 222 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 24 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – хс, број , намена на посебен/заеднички дел од 

зграда хс, со внатрешна површина од 346 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ск, со внатрешна површина од 154 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда п, со внатрешна површина од 248 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 403 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 2 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат –1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 383 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 48 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 375 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 375 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 11 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 380 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат –5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 380 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат –5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 252 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 194 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 197 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат –7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 197 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат –8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 
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- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 199 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 201м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 223 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 227 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 15 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 38 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 222 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 24 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – хс, број , намена на посебен/заеднички дел од 

зграда хс, со внатрешна површина од 352 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда п, со внатрешна површина од 415 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 406 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 390 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 51 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 387 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

згра-да пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 389 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 384 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 385 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 250 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 203 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 
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- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 203 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 204 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 227 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 228 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 39 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 220 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 24 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – хс, број , намена на посебен/заеднички дел од 

зграда хс, со внатрешна површина од 353 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда п, со внатрешна површина од 415 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 391 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

згра-да дп, со внатрешна површина од 383 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

згра-да пп, со внатрешна површина од 50 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 382 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 384 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 382 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 387 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 250 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 202 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 
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- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 198 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 196 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 222 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со внатрешна површина од 221 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 37 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со внатрешна површина од 220 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дпд, со внатрешна површина од 23 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – хс, број, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда хс, со внатрешна површина од 351 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 1 , со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 

1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2976/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

1258. 

Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор 

на пазарот („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.48/10 и 79/13), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2019 го-

дина,  донесе 

Н А Ц И О Н А Л Н А – П Р О Г Р А М А 

ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕФЕК-

ТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА  ПАЗАРОТ  ЗА 2019  

И 2020 ГОДИНА 

 

I. ВОВЕД 

 

Со оваа програма се обезбедува имплементација на 

законодавството од областа на безбедноста на произво-

дите во однос на надзорот на пазарот. 

Преку оваа програма се имплементираат  и реали-

зираат  преземените обврски и активности согласно 

ССА помеѓу Република Северна Македонија и Европ-

ската унија, односно преземените приоритети за вос-

поставување на единствен пазар, кои се преземени  во 

Поглавје 01 - Слободно движење на стоки и во Поглав-

је 28 - Заштита на потрошувачите и јавното здравје. 

Координираниот надзор на пазарот е со цел да се 

осигура дека условите и критериумите, утврдени во за-

конодавството од областа на безбедноста на произво-

дите и другите посебни закони во кои се пропишани 

посебни суштествени барања за производите, се приме-

нуваат доследно и правилно  и  создаваат здрав внатре-

шен пазар. Исто така се гарантира дека се запазени ис-

тите мерки и услови кои се имплементираат и се еднак-

во запазени во земјите членки во Европската унија и 

дека извршениот надзор врз производ или објект, како 

и услуга, направен од страна на надлежните државни 

органи на Република Северна Македонија од областа 

на надзор на пазарот ќе биде согласно пропишаните ус-

лови и критериуми. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Цели на оваа програма се обезбедување на коорди-

ниран надзор на пазарот односно на производите, во 

зависност од нивната намена, или условите кои се ис-

полнети за нивно пуштање на пазарот и кога се соод-

ветно инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат 

на здравјето или безбедноста на корисниците, или пак 

во случај кога не се во сообразност со применливите 

барања утврдени со законите и со прописите донесени 

врз основа на соодветните одредени закони, да се пре-

земат мерки во насока на нивно повлекување, забрана 
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или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за 

што јавноста или надлежните државни органи во Ре-

публика Северна Македонија од областа на надзор на 

пазарот и земјите членки на Европската унија соодвет-

но и благовремено ќе бидат информирани. 

 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА  

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

 

Органите за надзор на пазарот, согласно член 10 од 

Законот за надзор на пазарот, ги изработуваат и усогла-

суваат своите годишни програми и активностите што 

произлегуваат од оваа програма.  

Во насока  и во функција на пласирање на безбеден 

производ, сообразен со применливите барања утврдени 

со законите и со прописите донесени врз основа на тие 

закони, потребно е нивна навремена и соодветна им-

плементација, како и нивно понатамошно усогласува-

ње со правото на Европска Унија. 

За да се остварат целите предвидени со оваа прог-

рама треба да се има во предвид следното: 

1. Имплементација на воспоставените механизми за 

комуникација и координација меѓу органите за надзор 

на пазарот; 

2. Имплементација на воспоставените  процедури за: 

- следење на барањата или извештаите кои се одне-

суваат на ризикот за производите согласно со закон; 

- следење на несреќните случаи и опасностите по 

здравјето за кои постои сомневање дека се предизвика-

ни од производите; 

- потврда за преземени корективни дејствија и нав-

ремено известување на органите за надзор на пазарот и 

- следење на научното и техничкото достигнување 

за прашања поврзани со безбедност на производите; 

3. Вршење на активности во насока на олеснување 

на размената на податоци и информации меѓу органите 

за надзор на пазарот;  

4. Остварување координација спроведувањето на 

заедничките планови и постапки за постапување во ит-

ни случаи и 

5. Изготвување на акционен план за спроведување 

на координирани контроли и  преземање на ефективни 

мерки за надзор на пазарот. 

 

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

 

За понатамошна имплементација на единствениот 

координативен систем за надзор на пазарот на сите ни-

воа, согласно Законот за надзор на пазарот потребно е 

понатамошно јакнење на институционалната соработка 

помеѓу органите за надзор на пазарот и сите институ-

ции вклучени во системот на надзорот на пазарот, по-

ради што е неопходен единствен (интегриран) систем 

на сите нивоа. 

Со цел зголемување на ефикасноста и објективнос-

та при надзорот на производите од аспект на безбед-

носта на производите, во наредниот период се намет-

нува потребата од развивање на софтверска апликација 

за дефинирање на приоритети и дефинирање на ризици 

кај пооделни групи на производи. Со ова ќе се миними-

зира субјекивниот фактор при планирање и извршува-

ње на надзор на пазарот од аспект на безбедноста на 

производите. 

При организирање на координирани акции, прет-

ставниците од органите за надзор на пазарот дејствува-

ат според следните воспоставени мерки и активности: 

- Поднесени поплаки или жалби од носители на 

правата и/или потрошувачите до Организацијата на 

потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Држав-

ниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот 

инспекторат за труд, Државниот инспекторат за тех-

ничка инспекција, Царинската управа, Агенцијата за 

храна и ветеринарство, Агенцијата за лекови и ме-

дицински средства, Државниот инспекторат за животна 

средина, Агенцијата за електронски комуникации и 

други органи на државната управа или инспектори кои 

вршат надзор на пазарот во согласност со закон, како и 

други органи и организации и независни регулаторни 

тела што вршат надзор на пазарот; 

- Доставување на поплаките или жалбите до Ко-

ординативното тело за надзор на пазарот; 

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на 

анонимни дојави и пријави  согласно воспоставените 

процедури на Координативното тело за надзор на паза-

рот; 

- Подготовка на месечен Акциски план за дејству-

вање на Координативно тело за надзор на пазарот по 

поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се 

наведени од носителите на правата и/или потрошува-

чите; 

- Утврдување на ден/термин во месецот за спрове-

дување на координирана акција; 

- Ангажирање на потребен број на инспектори од 

институциите за конкретна координирана акција и за 

анализа на небезбедниот производ; 

- Спроведување на редовни инспекциски надзори 

над правните и физички лица; 

- Одземање на производи за кои постои доказ дека 

се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во 

соодветниот пропис и 

- Доставување на одземените производи на физички 

и лабораториски проверки. 
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V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

              Бр. 45-2692/1                                           Заменик на претседателот 

         14 мај 2019 година                                             на Владата на Република 

                  Скопје                                               Северна Македонија, 

                                            д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1259. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ  КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ  

ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските критериуми за из-

бор на корисници по мерките за рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/11, 80/13, 35/16, 101/17 и 162/18) во членот 4  во 
алинејата 4 износот „1.500.000“ се заменува со износот 
„6.000.000“.   

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 18-5089/3 Министер за земјоделство, 

14 мај 2019 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Николовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1260. 

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија” 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), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА 
И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВА-
ЊЕ СО РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА  

ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за потребниот простор, опрема и 

стручен кадар за основање, почнување со работа и 
вршење на здравствената дејност во здравствените ус-
танови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 91/13 и 125/14) во член 10 точка А) потточка 1) по 
запирката сврзникот „и“ се брише.   

Во точка А) потточка 2) по зборовите „Просторија 
за“ се додаваат зборовите „обработка на примероците 
и“, а точката се заменува со запирка.  

По потточката 2)  се додаваат пет нови потточки 3), 
4), 5), 6) и 7), кои гласат: 

„3) Магацин од 4 м2 за складирање материјали, реа-
генси, хемикалии и потрошен материјал,  

4) Просторија за одмор на вработените, 
5) Гардероба, организирана така што употребената 

работна облека да биде одвоена од чистата работна об-
лека и личната облека, 

6) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода 
за пациенти и  

7) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода 
за вработени.“ 

Точката Б) се менува и гласи: 
„Б) Опрема  

1) Лабораториски маси со лабораториски столици 
за секој здравствен работник односно соработник кој 
работи во лабораторијата, кревет или столица за вене-
пункција која се мести и во лежечка позиција, корпи за 
медицински инфективен материјал и контејнери за со-
бирање на лабораториски отпаден материјал од вене-
пункција, корпи за немедицински отпад, компјутер, ла-
дилник со простор за длабоко ладење, прибор за пра-
вилно земање на примероци - затворен систем за зема-
ње на биолошки материјал, дејонизатор за дејонизира-
на вода во зависност од принципот на методите на ав-
томатизираниот анализатор за биохемиски параметри, 
центрифуга, вага со две децимали, микроскоп, комплет 
автоматски пипетори со различен волумен, инструмент 
за мерење седиментација на еритроцити, хематолошки 
анализатор - тридиференцијален или петдиференција-
лен, автоматизиран анализатор за биохемиски пара-
метри, автоматизиран анализатор за електролити со јон 
селективни електроди (или потенциометри) - поедине-
чен или во склоп на автоматизиран анализатор за био-
хемиски параметри, коагулометар, полуавтоматизиран 
или автоматизиран инструмент за отчитување на тест-
ленти за биохемиски преглед на урина.“ 

Во точката В) потточките 4) и 5) се менуваат и гласат: 
„4) Еден дипломиран биолог, биохемиско-физио-

лошка насока или дипломиран инженер по биологија - 
биохемија и физиологија или дипломиран инженер по 
биохемија и една година искуство во биохемиска лабо-
раторија под надзор на доктор на медицина специја-
лист по медицинска биохемија, или 

5) Еден дипломиран инженер по хемија, насока 
применета хемија (аналитичко-структурна и препара-
тивна) или насока аналитичка биохемија и една година 
искуство во биохемиска лабораторија под надзор на 
доктор на медицина специјалист по медицинска биохе-
мија, и“. 
 

Член 2 
Во член 16 точката Б) се менува и гласи: 
„Б) Опрема  
1) Лабораториски маси со лабораториски столици 

за секој здравствен работник односно соработник кој 
работи во лабораторијата, кревет или столица за вене-
пункција која се мести и во лежечка позиција, корпи за 
медицински инфективен материјал и контејнери за со-
бирање на лабораториски отпаден материјал од вене-
пункција, корпи за немедицински отпад, компјутер, ла-
дилник со простор за длабоко ладење, прибор за пра-
вилно земање на примероци - затворен систем за зема-
ње на биолошки материјал, дејонизатор за дејонизира-
на вода во зависност од принципот на методите на ав-
томатизираниот анализатор за биохемиски параметри, 
центрифуга, вага со две децимали, микроскоп, комплет 
автоматски пипетори со различен волумен, инструмент 
за мерење седиментација на еритроцити, хематолошки 
анализатор - тридиференцијален или петдиференција-
лен, автоматизиран анализатор за биохемиски пара-
метри, автоматизиран анализатор за електролити со јон 
селективни електроди (или потенциометри) - поедине-
чен или во склоп на автоматизиран анализатор за био-
хемиски параметри, коагулометар, полуавтоматизиран 
или автоматизиран инструмент за отчитување на тест-
ленти за биохемиски преглед на урина.“ 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 11-3829/1  

15 мај 2019 година Министер за здравство, 
Скопје доц. д-р Венко Филипче, с.р. 
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РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
6. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
(ЗНБП) 2019/87 НА СОВЕТОТ ОД 21 ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 
 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП)2019/87 на Со-
ветот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Си-
рија.  

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје, 
- ембарго на стоки и услуги,  
- финансиски мерки и 
- забрана за влез во Република Северна Македонија. 
               

Член 3 
Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, 

Министерство за надворешни работи, Министерство за транспорт и врски и Министерство за финансии - Управа-
та за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  
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Член 4 

Одлуката за спроведување (ЗНБП)2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е 
дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.  

 
Член 5 

Рестриктивните мерки против Сирија се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија”. 
 

Бр. 45-3247/1 Заменик на претседателот 
14 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
 д-р  Кочо Анѓушев, с.р. 
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