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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

670. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Северна Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998, 

91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) 

согласно член 1  од Законот за помилување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 

99/16), Претседателот на Република Северна Македо-

нија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Потполно се ослободува од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1. МАРЈАН ЉУБЕ КАРЕСКИ, од Битола. 

 

II 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. ЏЕНГИС ХУСЕИН СУЛЕЈМАН од Скопје, во 

траење од 2 месеци, 

2. ДРИТАН ЕКРЕМ УСЕЈНИ од с.Теново, Тетово, 

во тграење од 6 месеци, 

3. НАЗМИ МЕЏИТ СУЉЕМАНИ од с.Матејче, Ку-

маново, во траење од 3 месеци, 

4. ХАЗБИ МЕНСУР ХАЛИМИ од с.Гајре, во трае-

ње од 4 месеци, 

5. МУСА РАМИ АХМЕДИ од с.Зајас, Кичево, во 

траење од 3 месеци, 

6. МЕХМЕД ЌАМИЛ МУСТАФОВ од Струмица, 

во  траење од 3 месеци. 

 

III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-320/1   Претседател на Република 

12 февруари 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

671. 

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 

147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 

104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 10 

февруари 2020 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  

БР. 7 „ТРАБОТИВИШТЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.7 „Тработи-

виште“ во ловен реон Делчево бр. 42-6789/1 од 

12.08.2014 година, склучен помеѓу Владата на Репуб-

лика Македонија, како Концедент и Ловечко здруже-

ние „Острец“ - Делчево, како Концесионер, поради не-

мање на финансиски средства за подмирување на го-

дишниот концесиски надоместок, односно концесионе-

рот ги загубил економските способности потребни за 

вршење на дејноста. 

 

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Северна Маке-

донија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа 

одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-105/1   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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672. 

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 

33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 10 фев-

руари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 

ЛОВИШТЕТО БР.7 „ТРАБОТИВИШТЕ“ ВО ЛОВЕН  

РЕОН ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Дивечот во ловиштето бр.7 „Тработивиште“ во ло-

вен реон Делчево се дава на присилна концесија  на 

Јавното претпријатие за стопанисување со државни 

шуми „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на 

давање на концесија на дивечот преку јавен повик, сог-

ласно  Законот за ловството. 

 

Член 2 

Правата и обврските на Владата на Република Се-

верна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука 

на кој дивечот  се дава на присилна концесија,  ќе се 

утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање 

на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно 

Законот за ловството. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен   весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-105/2   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

673. 

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 10 февруари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

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 непос-

редна спогодба со Друштвото за земјоделство, произ-

водство, трговија и услуги Еригон Голд ДОО увоз – из-

воз Росоман за земјоделското земјиште под долгогоди-

шен насад со вкупна површина од 3ха 41ари 90м2 кое 

се наоѓа на КП бр.1189-дел, во место викано Риба-

речко, катастарска култура овоштарник, катастарска 

класа 4, со површина од  14284м2; КП бр.1189-дел, во 

место викано Рибаречко, катастарска култура овоштар-

ник, катастарска класа 4, со површина од  5750м2 и КП 

бр.1191-дел, во место викано Рибаречко, катастарска 

култура овоштарник, катастарска класа 4, со површина 

од 10163м2 запишани во Имотен лист бр.85 за КО Па-

ликура и КП бр.1089-дел, во место викано Рибарско, 

катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 3993м2 запишана во Имотен лист бр.446 за 

КО Паликура. 

 

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 во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 
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Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува со времетраење до 14.6.2041 година.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот од објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-481/1   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

674. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 

35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 

НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 

НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО  ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2020 

ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на вработените во Јавното 

претпријатие за стопанисување со пасишта за 2020 го-

дина, бр.02-39/3 од 21.1.2020 година, донесена од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на 21.1.2020 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето вo „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-741/1   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

675. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Маке-

донија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА  ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука, се укинуваат визите за краткорочен 

престој во Република Северна Македонија за државја-

ните на Руската Федерација, до 90 дена, во било кој пе-

риод од 180 дена, а кој период му претходи на секој 

ден на престојот, во периодот од 16 март 2020 година 

до 15 март 2021 година, за лицата кои не се опфатени 

во членот 6 од Спогодбата меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Руската Федерација за услови 

на заемни патувања на државјаните на Република Ма-

кедонија и на Руската Федерација („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.119/2008).  

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-1153/1   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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676. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален сек-

ретаријат на Владата на Република Северна Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република 

Северна Македонија, 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. 44-1258/1 Претседател на Владата 
10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 
         Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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677. 

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 го-

дина („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.265/19), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 го-

дина, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИ-

ДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБ-

ЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГА-

НИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2020 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се определуваат активностите 

што ќе се преземат, висината на средствата за репре-

зентативните и резиденцијалните објекти и службените 

згради и службените простории кои што подлежат на 

инвестиционо одржување. 

Средствата за реализација на Програмата за инвес-

тиционо одржување на  репрезентативните и рези-

денцијалните објекти и службените простории на орга-

ните на државната управа, ќе се користат за: 

1. Подобрување на функционалните услови во об-

јектот на Вила 2 на Водно – Скопје. 

2. Подобрување на функционалните и безбедносни 

услови во хангарот за авиони на Меѓународен Аерод-

ром Скопје. 

 

II 

Средства за извршување на мерките и активностите 

од дел I  на оваа програма се обезбедени  од следните 

извори: 

1. Буџет на Република Северна Македонија за 2020 

година, согласно со Раздел 040.02, Потпрограма  1А – 

Реконструкција на згради на владини органи: 

- ставка 481 – Градежни објекти      21.300.000 

 

III 

Средства од дел II на оваа програма, ќе се користат 

за следните намени: 

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И 

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 

1. Адаптација на Вила 2 на Водно – Скопје   

           1.271.262 
 
Вкупно А:          1.271.262 

  

Б. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

2. Реконструкција на хангар за авиони на Меѓуна-

роден Аеродром Скопје          20.028.738 
                                                                                                                                                    
Вкупно Б:            20.028.738 

 

ВКУПНО 481:           21.300.000 

IV 

За спроведување на оваа програма се грижи Служ-

бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-658/1   Претседател на Владата 

10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

678. 

Врз основа на член 60 став (2) од Законот за меѓу-

народна и привремена заштита (*) („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за 

труд и социјална политика донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛИЦАТА НА КОИ ИМ Е 

ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I. Појдовна основа 

Министерството за труд и социјална политика со 

оваа програма врши олеснување на процесот на интег-

рација на лицата на кои им е признаено правото на 

азил во Република Северна Македонија.  

Процесот на интеграција ги опфаќа активностите и 

мерките кои треба да се реализираат во областите на: 

домување и сместување, вработување и стручно усов-

ршување, здравствено осигурување, образование, соци-

јална заштита, ангажираност во заедницата и развој и 

раководење со процесот на интеграција. 

Оваа програма има за цел поттикнување на учес-

твото на  лицата на кои им е признаено правото на азил 

во Република Северна Македонија во реализација на 

активностите кои придонесуваат за одржливоста на со-

цио-економска интеграција на овие лица.  

Со оваа програма се обезбедува парична помош 

потребна за обезбедување на простории за сместување, 

за закупнина на индивидуален станбен објект или не-

гов дел и за комунални трошоци.  

 

II. Корисници на програма за интеграција 

Корисници на оваа програма се лица на кои им е 

признаено правото на азил во Република Северна Ма-

кедонија (во натамошниот текст:  корисникот). 

Корисникот може да оствари пристап   до програ-

мата за интеграција доколку: 

- има поднесено писмена изјава  со која потврдува 

доброволно учество во процесот на интеграција до 

месно надлежниот центар за социјална работа,  

- за корисникот има изработен индивидуален или 

семеен план за интеграција по поднесување на писме-

ната изјава. 
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III. Мерки 
Паричната помош потребна за обезбедување на 

простории за сместување, за закупнина на индивидуа-
лен станбен објект или негов дел и за комунални тро-
шоци ќе се исплаќа на месечна основа. 

Висината на паричната помош потребна за обезбе-
дување на простории за сместување и за закупнина на 
индивидуален станбен објект или негов дел изнесува: 

- за самец до 8.000,00  денари за месечна закупнина,  
- за семејство од два до четири члена до 10.000  де-

нари за месечна закупнина и  
- за семејство од пет и повеќе члена до 12.000  дена-

ри за месечна закупнина. 
Висината на паричната помош за комунални тро-

шоци (електрична енергија, греење, вода и ѓубрета-
рина) изнесува: 

- за самец до 2.000 денари,  
- за семејство од два до четири члена до 4.000  дена-

ри и  
- за семејство од пет и повеќе члена до 5.000  де-

нари. 
 

IV. Носители 
Оваа програма ќе ја спроведат Министерството за 

труд и социјална политика и центрите за социјална ра-
бота. 

Согласно поднесените барања и издадени решенија, 
месно надлежните центри за социјална работа ќе врша-
ат исплата на паричната помош потребна за обезбеду-
вање на простории за сместување, за закупнина на  ин-
дивидуален станбен објект или негов дел и за комунал-
ни трошоци, при што по реализираните исплати ќе из-
вршат верификација и потврда на плаќањата. 

Месно надлежниот центар за социјална работа или 
овластен и лиценциран давател на социјална услуга 
обезбедуваат поддршка и врз основа на инволвиранос-
та на корисникот во процесот на имплементација на 
индивидуалниот или семејниот план за интеграција вр-
шат евалуација за неговото проактивно учество во  
процесот на интеграција.  

Поддршката и советувањето на корисникот се обез-
бедува преку изготвување на план за интеграција, им-
плементација на активностите од планот, информира-
ње на корисникот за правата и постапките за реализа-
ција на истите, упатување на корисникот кон јавните 
или приватни даватели на услуги, како и обезбедување 
на административна подршка во спроведување на по-
стапките за кои е надлежен центарот за социјална рабо-
та или Министерството за труд и социјална политика. 

Евалуација за имплементација на планот за интег-
рација и анализа на исполнетоста на проактивно учес-
тво во процесот на интеграција, центарот за социјална 
работа врши месечно преку споредување на планира-
ните мерки, реализација на истите во временскиот рок 
предвиден со планот за интеграција. 

За користење на паричната помош од оваа програма 
се поднесува барање за обезбедување на простории за 
сместување, за закупнина на индивидуален станбен об-
јект или негов дел и за комунални трошоци до месно 
надлежниот центар за социјална работа.  

Кон барањето се поднесува следнава документа-
ција: 

- лична карта, издадена согласно Законот за меѓуна-
родна и привремена заштита, доставена на увид;  

- индивидуален или семеен план за интеграција; 
- договор за закуп и 
- изјава со која потврдува дека не е во можност са-

мостојно да ги покрива трошоците за месечна закупни-
на и комунални трошоци со што лицето потврдува дека 
е станбено необезбедено лице. 

Исплаќањето на паричната помош потребна за 
обезбедување на простории за сместување, за закупни-
на на  индивидуален станбен објект или негов дел и за 
комунални трошоци престанува во следниве случаи: 

- корисникот не ги посетува курсевите за преквали-
фикација и доквалификација на кои е упатен, или 

- корисникот своеволно на негово барање без осно-
вани причини го прекине работниот однос, или 

- децата на училишна возраст без основани причи-
ни не посетуваат редовно основно и средно образова-
ние, односно не посетуваат градинка доколку се упа-
тени, или 

- корисникот не учествувал во општесетвени актив-
ностите во заедницата на кои е упатен поради зајакну-
вање на општествена инклузија, или 

- корисникот не учествувал во реализација на други 
мерки предвидени во планот за интеграција, 

- корисникот има дадено невистинити или нецелос-
ни податоци,  

- корисникот престанал да е станбено необезбедено 
лице односно приходите во семејството се над просеч-
ната плата за тој период во државата согласно подато-
ците од Државниот завод за статистика и  

- корисникот поднесе барање за престанок на ко-
ристење на паричната помош потребна за обезбедува-
ње на простории за сместување, за закупнина на инди-
видуален станбен објект или негов дел и за комунални 
трошоци. 

Корисникот треба да го известува месно надлежни-
от центар за социјална работа за секоја промена која се 
однесува на: 

- промена на адреса на сместување, 
- промена на статусот за било кој член на семеј-

ството, 
- промена на носителот на исплатата, 
- промена со која се менува статусот на станбено 

необезбедено лице и неможноста самостојно да ги пок-
рива трошоците за сместување, закупнина и комунални 
трошоци.  

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците и доставува квартален извештај за бројот 
на корисниците, износот на средствата, и реализација 
на мерките од планот за интеграција до Министерство-
то за труд и социјална политика. 

 
V. Извори на средства 

Средствата за реализација на ова програма се пред-
видени и обезбедени во Буџетот на Министерството за 
труд и социјална политика за 2020 година, раздел 
15001,  потпрограма 54, во износ од 4.000.000 денари. 

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

 
Бр. 10-1433/1 Министер за труд 

4 февруари 2020 година и социјална политика, 
Скопје д-р Рашела Мизрахи, с.р. 
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3. Закон за ратификација на Северноатлантскиот договор.............................................. 2 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
3. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА  
НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКИОТ ДОГОВОР 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Северноатлантскиот договор, 
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

11 февруари 2020 година. 
  

      Бр. 08-1337/1   Претседател на Република
11 февруари 2020 година                             Северна Македонија,
            Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКИОТ ДОГОВОР 

 
Член 1 

Се ратификува Северноатлантскиот договор, потпишан во Вашингтон на 4 април 1949 
година, како што е изменет со Протоколот кон Северноатлантскиот договор за пристапу-
вање на Грција и Турција, потпишaн во Лондон на 17 октомври 1951 година. 

 
Член 2 

Текстот на Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во 
превод на македонски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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Член 3 
Министерството за надворешни работи и Министерството за одбрана на Република 

Северна Македонија се определуваат како надлежни органи на државната управа што ќе 
се грижат за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон. 

   
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

______________ 
 

L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES VERIATLANTIKE 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja Veriatlantike, e nënshkruar në Uashington më 4 prill 1949, siç është 
ndryshuar me Protokollin e Marrëveshjes Veriatlantike për aderimin e Greqisë dhe Turqisë, të 
nënshkruar në Londër më 17 tetor 1951. 

 
Neni 2 

Teksti i Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji, në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim 
në gjuhën maqedonase, është si vijon: 

 
Neni 3 

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut caktohen si organe kompetente të administratës shtetërore që do të kujdesen për zbatimin 
e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”. 
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