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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

4247. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Северна Македонија  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 
декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се иззема од стопанисување од Ак-

ционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје, недвижна ствар - зграда број 1, 
намена на зграда и друг објект Б6-1, влез 1, кат 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
од 780 м2, која се наоѓа на ул. 1732 бр.2 северна три-
бина, на КП бр.13733/3,  КО Центар 1, запишана во 
Имотен лист бр.112383 КО Центар 1, сопственост на 
Република Северна Македонија.  

 
Член 2 

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

            
Бр. 45-8647/1 Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4248. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 24 декември 2019 година, донесе 
       

О Д Л У КА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И  

ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за вработување на Република Северна Македонија 
му престанува користењето на движната ствар - пат-
ничко моторно возило марка Фолксваген 7Л Туарег, 
број на шасијата WVGZZZ7LZ8D039024, број на мотор 
016649, тип на мотор BPE, вид на гориво дизел, работ-
на зафатнина на моторот 2.461 cm3, сила на моторот 
128 kw, боја металик црна 20, година на производство 
2008, со регистарска ознака SK-3635-AM.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 3 
Директорот на Агенцијата за вработување на Републи-

ка Северна Македонија склучува договор со министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, за правата и 
обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-9799/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4249. 

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенци-
онирање на станбен кредит („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14, 6/16 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
101/19) Владата на Република Северна Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И 
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВА-
ЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИ-
ОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јав-
ниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на 
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит 
во 2020 година. 

 
Член 2 

(1) Во 2020 година ќе се објави еден јавен повик за 
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 
станбен кредит со времетраење од 1 јануари до 31 де-
кември 2020 година.  

(2) Министерството за финансии при објавување на 
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република 
Северна Македонија за почетокот и завршувањето на 
јавниот повик и можноста за поднесување на аплика-
ции во роковите утврдени со оваа одлука.   

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.  

 
Бр. 45-9994/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4250. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 24 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА 
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  

ЊУ ГАРДЕН ФАРМА ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ЊУ ГАРДЕН ФАРМА ДООЕЛ Скопје со 
број 19-1002/3 од 16.12.2019 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

                                                                                                   
Бр. 45-10321/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4251. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ ЕНДО КАНА ДОО СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ЕНДО КАНА ДОО Старо Нагоричане со 
број 19-871/5 од 17.12.2019 година. 

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

 
Бр. 45-10327/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4252. 

Врз основа на член 16-a став (6) од Законот за ко-
ристење и располагање со стварите во државна соп-
ственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19) и член 10-а 
став (10) од Законот за продажба и давање под закуп на 
деловните згради и деловните простории на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 
51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 21/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член  1 

Со оваа одлука се дава согласност на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Северна Македонија, за набавка со непосредна спо-
годба, на недвижни ствари, сопственост на Акционер-
ско друштво за изградба и стопанисување со станбен и 
деловен простор од значење за Републиката - Скопје, 
кои се наоѓаат на ул. „Филип Втори Македонски“ 
бр.11, Скопје, на КП бр.9506/15 во КО Центар 1, зграда 
1, намена на зграда Б4 - 10, влез 1, со вкупна површина 
од 4194м2, запишани во Имотен лист бр.10645 и тоа: 

- кат 1, број 14, намена на посебниот дел од зграда-
та ДП, со внатрешна површина од 856м2; 

- кат 3, број 16, намена на посебниот дел од зграда-
та ДП, со внатрешна површина од 841м2; 

- кат 4, број 17, намена на посебниот дел од зграда-
та ДП, со внатрешна површина од 834м2; 

- кат 5, број 18, намена на посебниот дел од зграда-
та ДП, со внатрешна површина од 837м2; 

- кат 6, број 19, намена на посебниот дел од зграда-
та ДП, со внатрешна површина од 683м2; 

- кат 6, број 19, намена на посебниот дел од зграда-
та ПП, со внатрешна површина од 143м2; 

 
Член 2 

Вредноста на недвижните ствари од член 1 на оваа 
oдлука, според проценетата вредност утврдена со Про-
цена број СВ V 284/2019 од 13.12.2019 година и СВ V 
284/2019-2 од 20.12.2019 година од Бирото за судски 
вештачења, согласно Законот за процена, изнесува 
8.308.463,00 евра, кое претставува цена на набавка за 
недвижните ствари со непосредна спогодба, од член 1 
на оваа одлука, во денарска противвредност според 
среден курс на Народна банка на Република Северна 
Македонија на денот на плаќањето. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-10464/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4253. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 
2019 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВА-
ЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, 
УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА 
ДИСТРИБУТИВНИОТ  СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН  

ГАС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за за-

почнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за фи-
нансирање, проектирање, изградба, управување, од-
ржување и развивање на дистрибутивниот систем на 
природен гас во Република Македонија бр. 44-1045/1 
од 7.2.2019 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 32/19) .  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“.  

 
Бр. 45-10722/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4254. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија бр. 153/19 и 261/19) и член 62 став 3 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.96/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 24 де-
кември 2019   година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УП-
РАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА 
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ  НА ПРИРОДЕН  
ГАС ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Оправданост за доделување на договор за вос-

поставување на јавно приватно партнерство 
 

Член 1 
Оправданоста за доделување на договор за вос-

поставување на јавно приватно партнерство за финан-
сирање, проектирање, изградба, управување, одржува-
ње и развивање на дистрибутивниот систем на приро-
ден гас во Република Северна Македонија произлегува 
од фактот што порастот на цената на енергенсите во 
идниот период ќе биде со висока стапка, а граѓаните 
како и субјектите од комерцијалниот и јавниот сектор 
потешко ќе може да ги сервисираат финансиските об-
врски со постојните енергенси. 

Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до 
поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните, 
комерцијалните и јавните објекти, намалување на про-
изводните трошоци и заштедување на финансиски 
средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и 
јавниот сектор. 

 
2. Цели на доделување на договор за воспоставува-

ње на јавно приватно партнерство 
 

Член 2 
Главна цел на договорот за воспоставување на 

јавно приватно партнерство е обезбедување на ква-
литетни, оптимални услови во работата на јавни ус-
танови од аспект на квалитетно загревање на јавни-
те  објекти со добивање на топлинска енергија од 
систем кој користи енергенс кој е поекономичен, 
еколошки чист и заштедува финансиски средства, 
односно ги намалува трошоците во однос на постој-
ниот начин на загревање и систем кој е оддржлив 
на долг рок, како и за ладење, како и обезбедување 
на евтин енергенс на комерцијалниот сектор за да 
може да ја зголемат конкурентноста, односно по-
ниски производни цени за производите и услугите 
кои се нудат на пазарот, како и подигање на нивото 
на условите за квалитетно одвивање на јавните деј-
ности, подигање на еколошките стандарди, подига-
ње на еколошката свест во Република Северна Ма-
кедонија, обезбедување на средства за нови инвес-
тиции од заштедата и други, како и намалување на 
СО2 во атмосферата и поголема заштита на животна 
средина. 

3. Предмет на договорот за воспоставување на јав-
ното приватно партнерство 
 

Член 3 
Предметот на договорот за воспоставување на јав-

ното приватно партнерство е изградба на нов систем за 
дистрибуција на природен гас на територијата на Ре-
публика Северна Македонија и истиот опфаќа: 

- изградба на дистрибутивна мрежа на природен гас 
согласно Законот за енергетика и Законот за градење; 

- инвестирање во приклучоци до крајните потрошу-
вачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијал-
ни корисници) вклучувајќи ја и опремата за мерење и 
регулација (МРС); 

- дистрибуција на природен гас; 
- одржување и развој на дистрибутивниот систем и 
- инвестирање во адаптација/набавка на опрема за 

производство на топлинска енергија кај постоечките 
објекти. 

 
4. Основни услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство 
 

Член 4 
Основни услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство кои ќе бидат предмет на 
конкурентниот дијалог: 

- висината на надоместок за приклучок на дистри-
бутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници 
(приклучна такса); 

- висина на концесиски  надоместок и 
- времетраење на реализацијата на градбата на дис-

трибутивниот систем во Република Северна Македо-
нија. 

Другите услови за воспоставување на договор за 
јавно приватно партнерство се определуваат во тендер-
ската документација. 

 
5. Вид, начин и рок на постапка 

 
Член 5 

Постапката за доделување на договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за финан-
сирање, проектирање, изградба, управување, одржува-
ње и развивање на дистрибутивниот систем на приро-
ден гас во Република Северна Македонија ќе се спро-
веде како постапка на конкурентен дијалог во соглас-
ност со Законот за јавни набавки.  

Соодветното искуство во оперирање со дистрибу-
тивни системи за природен гас во урбани средини ќе 
биде еден од критериумите за техничката способност 
за претквалификација на понудувачите. 

Постапката за доделување на договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за финан-
сирање, проектирање, изградба, управување, одржува-
ње и развивање на дистрибутивниот систем на приро-
ден гас во Република Северна Македонија ќе се спро-
веде во рок не подолг од 24 месеци, од денот на влегу-
вањето во  сила на оваа одлука.  

Постапката за доделување на договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за финан-
сирање, проектирање, изградба, управување, одржува-
ње и развивање на дистрибутивниот систем на приро-
ден гас во Република Северна Македонија ќе ја спрове-
де Комисија за спроведување на постапката за доделу-
вање на договорот за воспоставување на јавно приват-
но партнерство за финансирање, проектирање, из-
градба, управување, одржување и развивање на дис-
трибутивниот систем на природен гас во Република 
Северна Македонија формирана од Владата на Репуб-
лика Северна  Македонија. 
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Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договорот за воспоставување на јавно при-
ватно партнерство за финансирање, проектирање, из-
градба, управување, одржување и развивање на дис-
трибутивниот систем на природен гас во Република 
Северна Македонија, ќе треба да подготви тендерска 
документација и јавен оглас во рок не подолг од 30 де-
на од денот на формирањето на Комисијата. 

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договорот за воспоставување на јавно при-
ватно партнерство за финансирање, проектирање, из-
градба, управување, одржување и развивање на дис-
трибутивниот систем на природен гас во Република 
Северна Македонија го објавува јавниот повик за доде-
лување на договорот за воспоставување на јавно при-
ватно партнерство.  

 
6. Надоместок за реализација на договорот за вос-

поставување на јавно приватно -партнерство 
 

Член 6 
Надоместокот за реализација на договорот за вос-

поставување на јавно приватно - партнерство кој треба 
да го плаќа приватниот партнер,  се утврдува како про-
цент врз основа на остварениот годишен приход од 
оперирањето со дистрибутивниот систем за природен 
гас, остварен од страна на приватниот партнер. 

 
7. Времетраење на договорот за воспоставување на 

јавно приватно партнерство 
 

Член 7 
Времетраењето на договорот за воспоставување на 

јавно приватно партнерство согласно Законот за  
концесии и јавно приватно партнерство изнесува нај-
многу 35 години, од денот на влегувањето во сила на 
договорот за воспоставување на јавно приватно пар-
тнерство. 

 
8. Висина на надоместок за тендерска документа-

ција 
 

Член 8 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ска документација се определува во износ од 5.000 ев-
ра во денарска противвредност, по среден курс на На-
родната банка на Република Северна Македонија на де-
нот на подигањето на тендерската документација. 

 
9. Влегување во сила 

 
Член 9 

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

 
Бр. 45-10722/2   Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4255. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.29/02, 
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 
138/14,  177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 
и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.98/19 и 244/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 24 декем-
ври 2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ  

ОБЈЕКТИ ЗА 2019 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

спортски објекти за 2019 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.30/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 181/19 и 208/19), 
во точка 1 во ставот 4 износот „170.700.000,00 “ се за-
менува со износот „168.550.000,00 “. 

Во ставот 5, табелата се заменува со нова табела,  
која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Низ целиот текст на Програмата зборовите „Репуб-

лика Mакедонија“ се заменуваат со зборовите „Репуб-
лика Северна Македонија“.    

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

 
Бр. 45-9738/1 Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4256. 

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република  Македонија за 2019 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
238/18), a во врска со член 49 став 1 од Законот за на-
учно - истражувачката дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 
24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 24 декември 2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО 
- ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност 

за 2019 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 5/19), во делот 1 во точките 7, 9 алинеја 10, 
потточките 1, 5, 7, 9 алинеја 10, потточка 10 став 5, 
потточките 11 и 13 зборовите: „Република Македо-
нија“ се заменува со зборовите: „Република Северна 
Македонија“. 

Табелата „Преглед на распределба на средства за 
научно - истражувачка дејност за 2019 година“,  се за-
менува со нова табела, која гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

         Бр. 45-9852/1                                               Претседател на Владата 

24 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

             Скопје                                                Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4257. 

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 Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА 

И ОДРЖУВАЊЕ  НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на 

Република Северна Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/19 и 29/19 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 184/19 и 233/19) во вториот дел: „Изградба на 

станбен и деловен простор во текот на 2019 година“, во Глава I, во точка I.4 , по ставот 4 се додава нов став 5 

кој гласи: „Административниот деловен простор „Државни институции-објект на Акционерското друштво за 

изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, ГП 

7.11 Централно подрачје-Мал Ринг Скопје, се наменува во комерцијален деловен простор наменет за продаж-

ба и издавање под закуп“.“ 

2. Во вториот дел, Глава I, во потточката I.1.1 ,,Повеќегодишни проекти за изградба на станбен и деловен 

простор наменет за продажба“ ставот 1 се менува и гласи: 

,,На територија на Република Северна Македонија во наредниот период се планира изградба на вкупно 59 

нови објекти со станбен и деловен простор наменет за продажба со вкупно 4.141 стана со вкупна површина од 

259.830,75м2, деловен простор со вкупна површина од 584.312,62м2, гаражи со вкупна површина од 

267.777,28м2 и 1.005 подруми со вкупна површина од 7.470,71м2“ 

3. Во четвртиот дел, Глава II, точка I Оцена за состојбите, табела 1 во ред 1 во колоната  бројот ,,520“ се за-

менува со бројот ,,529“, во колоната 4 бројот ,,49.401,16“ се заменува со бројот ,,49.815,16“м2 и во последниот 

ред во колона 3 бројот ,,1289“ се заменува со бројот ,,1298“ а во колона 4 бројот ,,121.274,30“  се заменува со 

бројот ,,121.688,30“ м2. 

4. Прилогот 1.1. се заменува со нов прилог 1.1., кој е составен дел на оваа програма. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

      Бр. 45-10691/1                             Претседател на Владата 

24 декември 2019 година                                     на Република Северна Македонија, 

             Скопје                                   Зоран Заев, с.р. 
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