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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2394. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за електронските комуникации, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 година. 

  

Бр. 08-4301/1   Претседател на Република 

24 јули 2019 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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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

Член 1 

Во Законот за електронските комуникации („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 39/14, 

188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ број 98/19), во член 

13 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Одредбите од овој член не се применуваат во 

случај кога Агенцијата ги извршува своите обврски за 

пренос на остварени приходи согласно со членот 29-а 

од овој закон.“. 

 

Член 2 

Во член 29 ставот (9) се брише.  

 

Член 3 

По членот 29 се додава нов наслов и нов член 29-а, 

кој гласи: 

 

„Член 29-а 

Финансирање на Оперативно-техничката 

агенција 

 

(1) Агенцијата е должна дел од средствата остваре-

ни од приходите од надоместоците утврдени во оваа 

глава да ги пренесе како средства наменети за финан-
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сирање на дејноста на Оперативно-техничката 

агенција, заради обезбедување на соодветни финан-

сиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-

техничката агенција да може да ги спроведе надлеж-

ностите утврдени со Законот за оперативно-техничка 

агенција и Законот за следење на комуникациите и тоа: 
- 50% од вкупните реализирани приходи кои 

Агенцијата ги остварила за претходната календарска 
година од приходите од годишните надоместоци кои 
операторите ги плаќаат за надзор на пазарот, утврдени 
во годишниот извештај за работа на Агенцијата за 
претходната календарска година, усвоен од Комисијата 
на Агенцијата и 

- 10% од вкупните реализирани приходи кои 
Агенцијата ги остварила за претходната календарска 
година од приходите од годишните надоместоци за ко-
ристење на радиофреквенции од страна на имателите 
на одобренија за користење на радиофреквенции, ут-
врдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата 
за претходната календарска година, усвоен од Комиси-
јата на Агенцијата.  

(2) Износите од ставот (1) на овој член Агенцијата е 
должна да ги исплати на Оперативно-техничката 
агенција најдоцна до 15 април во тековната година.“.  

 
Член 4 

По членот 71 се додаваат пет нови наслови и пет 
нови членови 71-а, 71-б, 71-в, 71-г и 71-д, кои гласат: 

 
„ Член 71-а 

Национална канцеларија за бродбенд компетен-
тност - НКБК (Broadband Competence Office) 

 
(1) Национална канцеларија за бродбенд компетен-

тност (во натамошниот текст: НКБК) е експертско и 
советодавно тело за поддршка на инвестиции во брод-
бенд мрежи. 

(2) НКБК ги има следниве надлежности: 
- учествува во работата на мрежата од канцеларии 

за бродбенд компетентност во Европската Унија и во 
регионот,  

- дава мислења и предлози за постигнување на поб-
рз развој на електронските комуникации, а особено на 
бродбендот во државата, 

- соработува со државните органи, органите на 
државната управа, јавните претпријатија, единиците на 
локалната самоуправа, јавните установи и институции 
како и правните лица со јавни овластувања и трговски-
те друштва во целосна државна сопственост и обезбе-
дува поддршка за развојни планови/проекти/студии 
поврзани со бродбенд мрежи, како и поддршка во нив-
ната имплементација, 

- дава мислења и предлози за користењето и пот-
ребниот развој на оптичката инфраструктура која е из-
градена или ќе се гради со јавни средства, 

- учествува при утврдувањето на целни области во 
кои ќе се користи државна помош за изградба и развој 
на бродбенд мрежи, 

- дава мислења и предлози при изградба на брод-
бенд мрежи со користење на државна помош за: можни 
технички решенија, инвестициски и бизнис модели, ус-
лови за избор на оператор, ценовна политика и поврза-
ни прашања, 

- учествува, дава мислења и предлози при подготов-
ката на планови за промоција на бродбендот во држа-
вата, 

- учествува на јавни расправи и консултации кои се 
однесуваат на изградба на бродбенд мрежи преку ко-
ристење на државна помош, 

- учествува при утврдувањето на локациите за обез-
бедување бесплатен безжичен WIFI интернет пристап 
во општините, 

- учествува, дава мислења и предлози при подготов-
ката на идни национални стратешки документи и пла-
нови за развој кои имаат поврзаност со развојот на 
бродбендот, 

- го следи спроведувањето на усвоените национал-
ни стратешки документи и планови за развој на брод-
бендот во државата, исполнувањето на националните 
бродбенд таргети утврдени во истите и дава мислења и 
предлози за ревидирање на истите, 

- најмалку два пати годишно подготвува извештај 
до министерот за информатичко општество и админис-
трација за развој на бродбендот во државата во однос 
на развој на бродбенд пазарот во Европската Унија, 
согласно со DESI (The Digital Economy and Society 
Index) и извештај за спроведувањето на усвоените 
стратешки документи и планови за развој на бродбен-
дот во државата, исполнувањето на националните 
бродбенд таргети утврдени во истите. 

(3) НКБК за својата работа одговара пред министе-
рот за информатичко општество и администрација. 

 
Член 71-б 

Состав на НКБК 
 
(1) НКБК се состои од седум члена од кои еден е 

претседател на НКБК.  
(2) Претседателот на НКБК го именува министерот 

за информатичко општество и администрација од ре-
дот на вработените во министерството за време од пет 
години. 

(3) Шест члена на НКБК се независни експерти, из-
брани по пат на јавен конкурс, согласно со овој закон. 

(4) НКБК се формира со решение донесено од стра-
на на министерот за информатичко општество и адми-
нистрација.  

 
Член 71-в 

Јавен конкурс за член во НКБК 
 
 (1) Јавниот конкурс за избор на независните ек-

сперти од членот 71-б став (2) од овој закон го распи-
шува министерот за информатичко општество и адми-
нистрација. 

(2) Јавниот конкурс од ставот (1) на овој член се об-
јавува во најмалку три дневни весници, кои се издаваат 
на целата територија на Република Северна Македони-
ја од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(3) Рокот за пријавување на кандидатите за членови 
на НКБК на јавниот конкурс трае пет дена, сметано од 
последниот ден на објавувањето на јавниот конкурс во 
дневните весници.  

(4) Кон пријавата на јавниот конкурс, кандидатите 
за членови на НКБК се должни да достават и: 

- доказ за државјанство на Република Северна Ма-
кедонија, 

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е 
изречена казна или прекршочна санкција забрана за 
вршење на професија, дејност или должност издадена 
од надлежен суд, 

- уверение за стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование од об-
ласта на информациско комуникациските технологии, 

- доказ за работно искуство најмалку десет години 
од областа на информациско комуникациските техно-
логии, 



26 јули 2019  Бр. 153 - Стр. 5 

 
 

- препорака за соодветно познавање од областа на 

бродбендот и 

- изјава заверена на нотар дека блиски лица не се 

вработени во оператор и дека немаат склучено договор 

за соработка со истиот, дека не се сопственици на уде-

ли или акции, директно или индиректно во оператори и 

дека не се членови на управен или надзорен орган или 

да вршат раководна функција во оператор. 

(5) Министерот за информатичко општество и ад-

министрација донесува решение за избор на независни-

те експерти членови на НКБК најдоцна во рок од десет 

дена, сметано од денот на истекот на рокот за пријаву-

вање на кандидатите за членови на НКБК на јавниот 

конкурс.  

(6) Членовите на НКБК се избираат за време од пет 

години, со право на еден повторен реизбор. 

 

Член 71-г 

Услови кои треба да ги исполнат членовите на 

НКБК 

 

 (1) Членови на НКБК може да бидат лица со висо-

ко образование и со најмалку десет години работно ис-

куство во областа на информациско комуникациските 

технологии.  

(2) Членовите треба да имаат соодветни познавања 

од областа на бродбендот, а особено за:  

- домашната и Европската регулатива за електрон-

ски комуникации (особено за бродбенд) и за користење 

на државна помош за развој на бродбенд, 

- стратешко планирање, развој и работење со брод-

бенд мрежи, 

- технички решенија, инвестициски и бизнис мо-

дели, услови за избор на оператор, ценовна политика, 

- користење на апликации за планирање и дизајни-

рање на електронски комуникациски мрежи, географ-

ски информациски системи и други апликации кои се 

важни за надлежностите на НКБК. 

(3) Кандидатите за членови на НКБК ја докажуваат 

исполнетоста на условот од ставот (2) на овој член со 

приложување на препорака за соодветно познавање од 

областа на бродбендот.  

(4) Член на НКБК и негови блиски лица не можат 

да бидат вработени во оператор или да имаат склучено 

договор за соработка со истиот, да бидат сопственици 

на удели или акции, директно или индиректно во опе-

ратори или да бидат членови на управен или надзорен 

орган или да вршат раководна функција во оператор. 

(5) Член на НКБК може да биде разрешен пред ис-

текот на мандатот доколку:  

- поднесе барање за негово разрешување, 

- престане да ги исполнува условите кои се однесу-

ваат за член на НКБК, 

- нестручно и несовено ја врши својата функција 

како член на НКБК и 

- ако не е во можност да ја извршува должноста по-

веќе од шест месеци во континуитет.  

Член 71-д 

Начин на работа на НКБК 

 

 (1) Претседателот на НКБК го претставува НКБК, 

ги свикува состаноците, претседава со истите и учес-

твува во работата на мрежата од НКБК во Европската 

Унија и во регионот, а во случај на негово отсуство или 

спреченост, овие обврски ги извршува заменикот на 

претседателот на НКБК. 

(2) НКБК работи со кворум од најмалку пет члена. 

(3) Претседателот на НКБК за работата на НКБК 

редовно го известува министерот за информатичко оп-

штество и администрација. 

(4) Претседателот и членовите на НКБК имаат пра-

во на месечен надоместок во висина од една просечна 

плата во Република Северна Македонија, според пода-

тоците објавени од Државниот завод за статистика, кој 

надоместок се исплатува од буџетот на Министерство-

то за информатичко општество и администрација. 

(5) Министерството за информатичко општество и 

администрација обезбедува веб страница на НКБК и 

ажурирање на истата, како и административни капаци-

тети, технички, просторни и други услови неопходни 

за работењето на НКБК. 

(6) НКБК на својата веб страница ја информира јав-

носта за своите активности во спроведувањето на над-

лежностите, за развојот на бродбенд пазарот во држа-

вата во однос на бродбенд пазарот во Европската 

Унија, согласно со DESI, за спроведувањето на усвое-

ните стратешки документи и планови за развој на брод-

бендот во државата, исполнувањето на националните 

бродбенд таргети утврдени во истите. 

(7) НКБК за својата работа донесува Деловник.“.  

  

Член 5 

Насловот на членот 75-а и членот 75-а се менува и 

гласи: 

 

„Член 75-а 

Цени за меѓународен роаминг и завршување на  

меѓународни повици 

 

(1) Агенцијата има право на операторите кои посе-

дуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбе-

дуваат јавни мобилни комуникациски услуги да им ут-

врди максимални цени на услугите кои ги нудат во ро-

аминг на корисниците од земјите со кои Република Се-

верна Македонија има склучено спогодба, меморан-

дум, договор или протокол за намалување на цените на 

услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски 

мрежи, на реципрочна основа, кои не можат да бидат 

повисоки од цените на истите услуги кои важат помеѓу 

земјите членки на Европската Унија. 

(2) Максималните цени на услугите од ставот (1) на 

овој член Агенцијата ќе ги утврди со одлука, донесена 

согласно со членот 13 од овој закон. 

(3) На операторите кои обезбедуваат јавни елек-

тронски комуникациски услуги Агенцијата има право 

да им утврди максимални цени на големопродажните 
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услуги за завршување на меѓународни повици од зем-

јите со кои Република Северна Македонија има склуче-

на спогодба, меморандум, договор или протокол за ис-

тото, на реципрочна основа. 

(4) Во случај кога операторот ги обезбедува роа-

минг услугите по цени еднакви со цените на домашни-

те малопродажни услуги и истото ќе придонесе до еко-

номска неисплатливост и неодржливост од обезбедува-

њето на роаминг услугите на операторот, со претходна 

согласност од Агенцијата, операторот може да ги зго-

леми цените на малопродажните роаминг услуги. 

(5) Кога операторот ги обезбедува роаминг услуги-

те по цени еднакви со цените на домашните малопро-

дажни услуги, истиот може да примени политики за 

фер употреба на роаминг услугите со што ќе спречи 

злоупотреба на истите и истиот е должен политиката за 

фер употреба да ја објави и донесе на транспарентен 

начин. 

(6) Начинот за процена на економската неисплатли-

вост и неодржливост во работата на операторот од 

обезбедувањето на роаминг услугите од ставот (4) на 

овој член, начинот на поднесување на барање за зголе-

мување на цените на малопродажните роаминг услуги, 

како и политиките за фер употреба од ставот (5) на овој 

член Агенцијата ќе ги пропише со подзаконски акт.“. 

 

Член 6 

(1) Износот на средствата за 2019 година, утврдени 

во членот 3 од овој закон, Агенцијата ќе го пресмета 

врз основа на реализираните приходи од операторите 

заклучно со 30 јуни 2019 година и е должна тој износ 

да го исплати на Оперативно-техничката агенција нај-

доцна во рок од 8 (осум) дена од влегувањето во сила 

на овој закон.  

(2) Останатите износи од надоместоците утврдени 

во членот 3 од овој закон, кои се однесуваат за 2019 го-

дина, Агенцијата е должна да ги исплати кон Опера-

тивно-техничката агенција најдоцна во рок од 8 (осум) 

дена по истекот на секој поединечен квартал, заклучно 

со декември 2019 година. 

     

Член 7 

(1) Јавниот конкурс за избор на независни експерти, 

членови на НКБК, согласно со условите од овој закон, 

ќе се распише најдоцна во рок од 8 (осум) дена од вле-

гувањето во сила на овој закон. 

(2) Решението за формирање на НКБК ќе го донесе 

министерот за информатичко општество и администра-

ција најдоцна во рок од 30 дена сметано од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.   

 

Член 8 

Членот 5 од овој закон ќе започне да се применува 

од 1 јули 2021 година.  

 

Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për komunikime elektronike („Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 39/14, 

188/14, 44/15, 193/15, 11/18 dhe 21/18 dhe „Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 

98/19), në nenin 13 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri 

(5), si vijon: 

"(5) Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen në rast kur 

Agjencia i zbaton detyrimet e veta për bartje të të hyrave të 

realizuara në pajtim me nenin 29-a të këtij ligji.". 

 

Neni 2 

Në nenin 29 paragrafi (9) shlyhet.  

 

Neni 3 

Pas nenit 29 shtohet titull i ri dhe nen i ri 29-a, si vijon: 

 

"Neni 29-a 

Financimi i Agjencisë Operative Teknike 

 

(1) Agjencia është e obliguar që një pjesë të mjeteve të 

realizuara nga të hyrat nga kompensimet e përcaktuara në 

këtë kapitull t'i bartin si mjete të dedikuara për financim të 

veprimtarisë së Agjencisë Operative Teknike, për shkak të 

sigurimit të resurseve adekuate financiare, njerëzore dhe 

teknike me qëllim që Agjencia Operative Teknike të mund 

t'i zbatojë kompetencat e përcaktuara me Ligjin për 

Agjencisë Operative Teknike dhe Ligjin për ndjekje të 

komunikimeve si vijon: 
- 50% nga të hyrat e përgjithshme të realizuara të cilat 

Agjencia i ka realizuar për vitin paraprak kalendarik nga të 
hyrat nga kompensimet vjetore të cilat operatorët i 
paguajnë për mbikëqyrje të tregut, të përcaktuara në 
raportin vjetor për punë të Agjencisë për vitin paraprak 
kalendarik, i miratuar nga Komisioni i Agjencisë dhe 

- 10% nga të hyrat e përgjithshme të realizuara të cilat 
Agjencia i ka realizuar për vitin paraprak kalendarik nga të 
hyrat nga kompensimet vjetore për shfrytëzimin e 
radiofrekuencave nga ana e poseduesve të lejeve për 
shfrytëzim të radiofrekuencave, të përcaktuara në raportin 
vjetor për punë të Agjencisë për vitin paraprak kalendarik, 
të miratuar nga Komisioni i Agjencisë.  

(2) Shumat nga paragrafi (1) të këtij neni Agjencia 
është e obliguar t'ia paguajë Agjencisë Operative Teknike 
më së voni deri më 15 prill të vitit rrjedhës.". 

 
Neni 4 

Pas nenit 71 shtohen pesë tituj të rinj dhe pesë nene të 
reja 71-а, 71-b, 71-v, 71-g dhe 71-d, si vijojnë: 

 
"Neni 71-а 

Zyra Nacionale për Kompetencë Brodbend - ZNKB  

(Broadband Competence Office) 
  
(1) Zyra Nacionale për Kompetencë Brodbend ( në 

tekstin e mëtejmë: ZNKB) është trup ekspertësh dhe 

këshillëdhënës për mbështetje të investimeve në rrjetet 
brodbend.   
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(2) ZNKB i ka këto kompetenca:  

- merr pjesë në punën e rrjetit të zyrave për kompetencë 

brodbend në Bashkimin Evropian dhe në rajon,   

- jep mendime dhe propozime për arritje të zhvillimit 

më të shpejtë të komunikimeve elektronike, e posaçërisht 

të bredbendit në shtet,  

- bashkëpunon me organet shtetërore, organet e 

administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësitë e 

vetëqeverisjes lokale, institucionet dhe entet publike, si dhe 

personat juridikë me autorizime publike dhe shoqëritë 

tregtare në pronësi të plotë shtetërore dhe siguron 

mbështetje për planet/projektet/studimet zhvillimore të 

lidhura me rrjete brodband, si dhe mbështetje në zbatimin e 

tyre, 

- jep mendime dhe propozime për shfrytëzimin dhe 

zhvillimin e nevojshëm të infrastrukturës optike e cila 

është ndërtuar ose do të ndërtohet me mjete publike,  

- merr pjesë gjatë përcaktimit të sferave qëllimore në të 

cilat do të shfrytëzohet ndihma shtetërore për ndërtim dhe 

zhvillim të rrjeteve brodbend,  

- jep mendime dhe propozime gjatë ndërtimit të 

rrjeteve brodbend me shfrytëzim të ndihmës shtetërore për:  

zgjidhje të mundshme teknike, modele investuese dhe të 

biznesit, kushte për zgjedhje të operatorit, politikë të 

çmimeve dhe çështje të ndërlidhura;  

- merr pjesë, jep mendime dhe propozime gjatë 

përgatitjes së planeve për promovim të brodbendit në shtet,  

- merr pjesë në debate publike dhe konsultime që kanë 

të bëjnë në ndërtimin e bredbend rrjeteve përmes 

shfrytëzimit të ndihmës shtetërore,  

- merr pjesë gjatë përcaktimit të lokacioneve për 

sigurimin e qasjes së internetit falas pa tela WIFI në 

komuna,  

- merr pjesë, jep mendime dhe propozime gjatë 

përgatitjes së dokumenteve dhe planeve të ardhshme 

nacionale strategjike për zhvillim të cilat kanë lidhshmëri 

me zhvillimin e brodbendit,  

- e ndjek zbatimin e dokumenteve dhe planeve 

strategjike nacionale të miratuara për zhvillim të 

brodbendit në shtet, përmbushjen e trageteve nacionale 

brodband të përcaktuara në të njëjtat dhe jep mendime dhe 

propozime për revidimin e të njëjtave, 

- së paku dy herë në vit përgatit raport për ministrin e 

Shoqërisë Informatike dhe Administratës për zhvillimin e 

brodbendit në shtet në lidhje me zhvillimin e tregut 

brodbend në Bashkimin Evropian, në pajtim me DESI (The 

Digital Economy and Society Index) dhe raport për 

zbatimin e dokumenteve dhe planeve strategjike të 

miratuara për zhvillimin e brodbandit në shtet, 

përmbushjen e targeteve  nacionale brodband të 

përcaktuara në të njëjtat. 

(3) ZNKB për punën e vet përgjigjet para ministrit të 

Shoqërisë Informatike dhe Administratës.  

 

Neni 71-б 

Përbërja e ZNKB 

 

(1) ZNKB përbëhet nga shtatë anëtarë nga të cilët njëri 

është Kryetarë i ZNKB-së.  

(2) Kryetarin e ZNKB-së e emëron ministri i Shoqërisë 

Informatike dhe Administratës nga radhët e të punësuarve 

në ministri për periudhë prej pesë vitesh. 

(3) Gjashtë anëtarë të ZNKB-së janë ekspertë të 

pavarur, të zgjedhur nëpërmjet konkursit publik, në pajtim 

me këtë ligj.  

(4) ZNKB formohet me aktvendim të miratuar nga 

ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.   

 

Neni 71-v 

Konkursi publik për anëtar në ZNKB 

  

(1) Konkursin publik për zgjedhjen e ekspertëve të 

pavarur nga neni 71-b paragrafi (2) i këtij ligji e shpall  

ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës. 

(2) Konkursi publik nga paragrafi (1) të këtij neni 

shpallet në së paku tri gazeta ditore, të cilat shtypen në tërë 

territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të 

cilat njëra nga gazetat që shtypen në gjuhën që e flasin së 

paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme 

nga gjuha maqedonase. 

(3) Afati për paraqitje të kandidatëve për anëtarë të 

ZNKB-së në konkursin publik zgjat pesë ditë, duke 

llogaritur nga dita e fundit e shpalljes së konkursit publik 

në gazetat ditore.   

(4) Me fletëparaqitje në konkursin publik, kandidatët 

për anëtarë të ZNKB-së janë të detyruar të dorëzojnë edhe: 

- dëshmi për shtetësi të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut,  

- dëshmi se me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor 

nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës 

ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 

të lëshuar nga gjykata kompetente, 

- certifikatë për së paku 240 kredi të marra sipas SETK 

ose shkallën VII/1 të përfunduar të arsimit nga sfera e 

teknologjive informative komunikuese, 

- dëshmi për përvojë pune së paku 10 vjet nga sfera e 

teknologjive informative komunikuese, 

- rekomandim për njohje përkatëse të sferës së 

brodbendit dhe  

- deklaratë të vërtetuar në noter se persona të afërt nuk 

janë të punësuar në operator dhe se nuk kanë lidhur 

marrëveshje për bashkëpunim me të njëjtin, se nuk janë 

pronarë të aksioneve ose pjesëmarrjeve, drejtpërdrejt ose 

tërthorazi në operatorë, dhe se nuk janë anëtarë të organit 

udhëheqës ose mbikëqyrës ose të ushtrojnë funksion 

menaxhues në operator. 

(5) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës  

miraton aktvendim për zgjedhjen e ekspertëve të pavarur 

anëtarë të ZNKB-së më së voni në afat prej dhjetë ditësh,  

llogaritur nga dita e skadimit të afatit për aplikimin e 

kandidatëve për anëtarë të ZNKB-së në konkursin publik.  

(6) Anëtarët e ZNKB-së zgjidhen për kohëzgjatje prej 

pesë vitesh, me të drejtë të rizgjedhjes së sërishme.  

 

Neni 71-g 

Kushtet që duhet t’i plotësojnë anëtarët e ZNKB-së 

  

(1) Anëtarët e ZNKB-së mund të jenë persona me 

arsim të lartë dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në 

sferën e teknologjive informative komunikuese.   
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(2) Anëtarët duhet të kenë njohje përkatëse nga sfera e 

brodbendit, e posaçërisht për:   

- Rregullativën vendore dhe Evropiane për 

komunikime elektronike (posaçërisht për brodbend) dhe 

për shfrytëzim të ndihmës shtetërore për zhvillim të 

brodbendit,  

- planifikim strategjik, zhvillim dhe punë me rrjete 

brodbend,  

- zgjidhje teknike, modele investuese dhe të biznesit, 

kushte për zgjedhje të operatorit, politikën e çmimeve,  

- shfrytëzimin e aplikacioneve për planifikimin dhe 

dizajnimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike, 

sistemeve gjeografike të informacionit dhe aplikacioneve 

tjera që janë të rëndësishme për kompetencat e ZNKB-së. 

(3) Kandidatët për anëtarë të ZNKB-së e dëshmojnë 

plotësimin e kushtit të paragrafit (2) të këtij neni me 

bashkëngjitjen e rekomandimit për njohje përkatëse të 

sferës së brodbendit.   

(4) Anëtarë i ZNKB-së dhe persona të afërt të tij nuk 

mund të jenë të punësuar në operator ose të kenë lidhur 

marrëveshje për bashkëpunim me të njëjtin, të jenë pronarë 

të aksioneve ose pjesëmarrjeve, drejtpërdrejt ose tërthorazi 

në operatorë, ose të jenë anëtarë të organit udhëheqës ose 

mbikëqyrës ose të ushtrojnë funksion menaxhues në 

operator. 

(5) Anëtari i ZNKB-së mund të shkarkohet para 

skadimit të mandatit nëse:   

- parashtron kërkesë për shkarkimin e tij,  

- pushon t'i plotësojë kushtet që kanë të bëjnë për 

anëtarë të ZNKB-së, 

- në mënyrë joprofesionale dhe të pandërgjegjshme e 

ushtron funksionin e tij si anëtar i ZNKB-së dhe 

- nëse nuk ka mundësi ta realizojë detyrën më shumë se 

gjashtë muaj në vazhdimësi.   

 

Neni 71-d 

Mënyra e punës së ZNKB-së 

  

(1) Kryetari i ZNKB-së e përfaqëson ZNKB-në, i 

cakton mbledhjet, kryeson me to dhe merr pjesë në punën e 

rrjetit të ZNKB-së në Bashkimin Evropian dhe në rajon, e 

në rast të mungesës ose pengesës së tij, këto obligime i 

kryen zëvendëskryetari i ZNKB-së. 

(2) ZNKB punon me kuorum nga së paku pesë  anëtarë.  

(3) Kryetari i ZNKB-së për punën e ZNKB-së 

rregullisht e njofton ministrin e Shoqërisë Informatike dhe 

Administratës.  

(4) Kryetari dhe anëtarët e ZNKB-së kanë të drejtë të 

kompensimit mujor në lartësi prej  një rrogë mesatare në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas të dhënave të 

publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikës, kompensim i 

cili paguhet nga buxheti i Ministrisë së Shoqërisë  

Informatike dhe Administratës. 

(5) Ministria e Shoqërisë  Informatike dhe 

Administratës siguron ueb faqe të ZNKB-së dhe 

azhurnimin e të njëjtës, si dhe kapacitete administrative, 

kushte teknike, hapësinore dhe të tjera të domosdoshme  

për punën e ZBKB-së. 

(6) ZNKB-së në ueb faqen e vet e informon publikun 

për aktivitetet e veta në zbatimin e kompetencave, për 

zhvillimin e tregut brodbend në shtet në raport me tregun 

brodbend në Bashkimin Evropian, në pajtim me DESI, për 

zbatimin e dokumenteve dhe planeve strategjike të 

miratuara për zhvillimin e brodbendit  në shtet, 

përmbushjen e trageteve nacionale brodband të përcaktuara 

në të njëjtat etj. 

(7) ZNKB-së për punën e vet miraton Rregullore.“.  

  

Neni 5 

Titulli në nenin 75-a dhe neni 75-a ndryshohen si 

vijojnë:  

 

"Neni 75-а 

“Çmime për roaming ndërkombëtar dhe kryerje të 

thirrjeve ndërkombëtare 

 

(1) Agjencia ka të drejtë që operatorëve që posedojnë 

rrjete publike mobile të komunikimit dhe sigurojnë 

shërbime mobile publike të komunikimit t‟ju përcaktojë 

çmime maksimale të shërbimeve që i ofrojnë në roaming 

shfrytëzuesve nga vendet me të cilat Republika e 

Maqedonisë së Veriut ka lidhur  marrëveshje, 

memorandum, kontratë ose protokoll për zvogëlimin e 

çmimeve të shërbimeve të roamingut në rrjetet mobile 

publike të komunikimeve, në baza reciproke, të cilat nuk 

mund të jenë më të larta se çmimet e shërbimeve të njëjta 

që vlejnë ndërmjet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. 

(2) Çmimet maksimale të shërbimeve nga paragrafi (1) 

të këtij neni Agjencia do t'i përcaktojë me vendim, të 

miratuar në pajtim me nenin 13 të këtij ligji.  

(3) Operatorëve të cilët sigurojnë shërbime publike 

elektronike të komunikimit Agjencia ka të drejtë t‟u 

përcaktojë çmime maksimale të shërbimeve të shitjes me 

shumicë për kryerjen e thirrjeve ndërkombëtare nga vendet 

me të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut ka lidhur 

marrëveshje, memorandum, kontratë ose protokoll për të 

njëjtën, në baza reciproke. 

(4) Në rastin kur operatori siguron shërbime roaming 

me çmime të barabarta me çmimet e shërbimeve të shitjes 

me pakicë vendase dhe e njëjta do të kontribuojë në 

joshpagueshmërinë dhe paqëndrueshmërinë ekonomike 

nga sigurimi i shërbimeve roaming të operatorit, me 

pëlqimin paraprak të Agjencisë, operatori mund t‟ rrisë 

çmimet e shërbimvee roaming të shitjes me pakicë. 

(5) Kur operatori siguron shërbime roaming me çmime 

të barabarta me çmimet e shërbimeve të shitjes me pakicë 

vendase, i njëjti mund të zbatojë politika për përdorim të 

drejtë të shërbimeve  roaming me çfarë do të parandalojnë 

abuzimin e të njëjtave dhe i njëjti është i detyruar politikën 

e përdorimit të drejtë ta publikojë dhe miratojë në mënyrë 

transparente. 

(6) Mënyrën e vlerësimit të joshpagueshmërinë dhe 

paqëndrueshmërisë ekonomike në punën e operatorit nga 

sigurimi i shërbimeve roaming nga paragrafi (4) i këtij 

neni, mënyrën e parashtrimit të kërkesës për rritjen e 

çmimeve të shërbimeve roaming të shitjes me pakicë, si 

dhe politikat për përdorimin e drejtë nga paragrafi (5) i 

këtij neni,  Agjencia do t‟i përcaktojë me akt nënligjor.“. 
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Neni 6 

(1) Shumën e mjeteve për vitin 2019, të përcaktuara me 

nenin 3 të këtij ligji, Agjencia do ta llogaritë në bazë të të 

ardhurave të realizuara nga operatorët përfundimisht deri 

më 30 qershor 2019 dhe është e obliguar atë shumë t‟ia 

paguajë  Agjencisë Operative Teknike më së voni në afat 

prej  8 (tetë) ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  

(2) Shumat tjera të kompensimeve të përcaktuara në 

nenin 3 të këtij Ligji, që kanë të bëjnë me vitin 2019, 

Agjencia është e obliguar t‟ia paguajë Agjencisë Operative 

Teknike më së voni në afat prej 8 (tetë) ditësh pas skadimit 

të secilit  tremujor veçmas, përfundimisht me dhjetorin 

2019. 

     

Neni 7 

(1) Konkursi publik për zgjedhje të ekspertëve të 

pavarur, anëtarë të ZNKB-së, në pajtim me kushtet e këtij 

ligji, do të shpallet më së voni në afat prej 8 (tetë) ditësh 

nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  

(2) Aktvendimin për formimin e ZNKB-së do ta 

miratojë ministri i Shoqërisë Informatike dhe 

Administratës më së voni në afat prej 30 ditësh duke 

llogaritur nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.   

 

Neni 8 

Neni 5 i këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 korriku 

2021.  

 

Neni 9 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 

2395. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА  

ЗАШТИТА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравствената заштита, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 годи-

на. 

  

Бр. 08-4300/1   Претседател на Република 

24 јули 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија“ број  43/12, 145/12, 

87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ број 101/19), во 

член 28 ставот (4) по зборот „соработници” се додаваат 

зборовите: „или со вршењето на постоjната дејност“, а 

по зборот „континуираност” се става запирка и се до-

даваат зборовите: „а по претходно утврдена потреба и 

простор од Министерството за здравство, како и склу-

чен договор за уредување на меѓусебните права и об-

врски меѓу здравствените установи за начинот на 

вршење на специјалистичко-консултативните здрав-

ствени услуги”. 

Ставот (8) се менува и гласи: 

„Веднаш по склучувањето на договорот и издава-

њето на патниот налог од ставот (4) на овој член, а со 

цел Фондот да издаде одобрение здравствениот работ-

ник, односно здравствен соработник да го користи фак-

симилот при укажувањето на здравствени услуги во 

јавната здравствена установа со која е склучен догово-

рот односно во која е упатен на работа, Министерство-

то за здравство го известува Фондот кој здравствен ра-

ботник, односно здравствен соработник ќе укажува 

здравствени услуги согласно со договорот или е упатен 

на работа со патен налог.”. 

 

Член 2 

Во член 104 став (2) во точката 4) зборовите: „и по-

ложен испит за директор” се бришат. 

 

Член 3 

Во член 105 ставови (2) и (5) во точката 4) зборо-

вите: „и положен испит за директор согласно со овој 

закон” се бришат. 

 

Член 4 

Членот 106 се брише. 

 

Член 5 

Членот 106-а се брише. 

 

Член 6 

Членот 106-б се брише. 

 

Член 7 

Членот 106-в се брише. 

 

Член 8 

Членот 106-г  се брише. 

 

Член 9 

Членот 106-д се брише. 

 

Член 10 

Членот 106-ѓ се брише. 
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Член 11 

Членот 106-е се брише.  

 

Член 12 

Членот 106-ж се брише. 

 

Член 13 

Членот 106-з се брише. 

 

Член 14 

Членот 106-ѕ се брише. 

 

Член 15 

Членот 106-и се брише.  

 

Член 16 

Во член 147 став (1) зборовите: „за специјализации-

те што траат до пет години, специјализантот треба да 

работи во установата најмалку пет години, а за специ-

јализациите што траат над пет години, специјализантот 

треба да работи во установата најмалку десет години” 

се заменуваат со зборовите: „во траење еднакво на дол-

жината на траењето на специјализацијата”. 

Во ставот (3) зборот „петкратен” се за менува со 

зборот „двократен”. 

 

Член 17 

Во член 168 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 

„(2) Здравствени работници со високо образование 

од областа на медицината кои се корисници на пензија 

можат да бидат ангажирани во здравствените установи 

како консултанти и советници на здравствените работ-

ници вработени во здравствената установа, каде што 

таквото учество вклучува хонорар и/или патување.”. 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот 

(1)” се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)”. 

Ставот (3) станува став (4). 

 

Член 18 

По член 178 се додава нов член 178-а, кој гласи: 

 

„Член 178-а 

Здравствениот работник, односно здравствениот со-

работник кој е именуван за директор на јавна здрав-

ствена установа има право да ги врши работите и ра-

ботните задачи на здравствен работник, односно здрав-

ствен соработник за обезбедување непрекинато врше-

ње на здравствената дејност со работа со дежурство, за 

што има право на исплата на надоместоци согласно со 

колективен договор.“. 

 

Член 19 

Во член 186 став (1) точката 21) по зборот „налог” 

се додаваат зборовите: „односно склучен договор”. 

 

Член 20 

Во член 222 ставот (4) се менува и гласи: 

„Цената на здравствената услуга извршена преку 

дополнителната дејност е составена од цената што ја 

покрива Фондот и надоместокот за тимот што ја врши 

услугата.“. 

Член 21 

Во член 223 став (1) алинеите 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 

„ - да спроведе најмногу 30 дијагностички поста-

пки, секој работен ден по 17,00 часот и/или во сабота 

и/или недела и 

- да изврши најмногу 30 специјалистичко-консулта-

тивни услуги, секој работен ден по 17,00 часот и/или 

во сабота и/или недела.“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 

„Здравствената услуга извршена на осигурени лица 

преку дополнителна дејност во јавна здравствена уста-

нова во која се вработени здравствените работници 

што го сочинуваат тимот е на товар на Фондот, освен 

надоместокот за тимот, а здравствената услуга изврше-

на на осигурени лица преку дополнителна дејност во 

приватна здравствена установа целосно е на товар на 

пациентот како осигурено лице. Пациентот како осигу-

рено лице нема право да бара надоместок на трошоци-

те за здравствената услуга извршена како дополнител-

на дејност во приватна здравствена установа од Фон-

дот.“. 

 

Член 22 

Во член 312 во ставот (1) зборовите: „став (2)” се 

заменуваат со зборовите: „став (3)”. 

Ставовите (27), (28), (29) и (30) се бришат. 

Ставовите (31) и (32) стануваат ставови (27) и (28). 

 

Член 23 

Во член 313-б ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) се бри-

шат. 

Ставот (6) станува став (1). 

 

Член 24 

Здравствените работници со високо образование од 

областа на медицината и јавната здравствена установа 

што ја одобрила специјализацијата кои склучиле дого-

вор согласно со одредбите од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 

број 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 

111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 

44/11 и 53/11) и Законот за здравствената заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 

188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

број 101/19) ќе ги уредат меѓусебните права и обврски 

согласно со одредбите од овој закон. 

 

Член 25 

 Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за здравствената заштита („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 17/16) членот 52 се менува и 

гласи: 

„Здравствените работници со високо образование 

од областа на медицината кои завршиле стаж на специ-

јализација и положиле специјалистички испит или зав-

ршиле стаж на специјализација до денот на влегување-

то во сила на Законот за изменување и дополнување на 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
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Република Македонија“ број 17/16), а специјалистич-

киот испит го положиле по денот на влегувањето во 

сила на Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за здравствената заштита („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 17/16) имаат право да се за-

пишат на супспецијализација и да го спроведат супспе-

цијалистичкиот стаж во согласност со плановите и 

програмите за супспецијализација на здравствените ра-

ботници со високо образование од областа на медици-

ната, како и да го полагаат супспецијалистичкиот ис-

пит согласно со прописите според кои го завршиле ста-

жот на специјализацијата.“. 

 

Член 26 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë", numër 43/12, 145/12, 8713, 

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, 37/16, dhe 20/19) dhe Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 

101/19), në nenin 28 paragrafi (4) pas fjalës: 

"bashkëpunëtorë" shtohen fjalët: “ose me kryerje të 

veprimtarisë së përhershme”, e pas fjalës “vazhdimësi” 

vihet presje dhe shtohen fjalët: “e pas nevojës dhe 

hapësirës së përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe 

marrëveshjes së lidhur për rregullimimn e të drejtave dhe 

obligimeve të ndërsjella ndërmjet institucioneve 

shëndetësore për mënyrën e kryerjes së shërbimeve 

shëndetësore specialistike-konsultuese”. 

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon: 

“Menjëherë pas lidhjes së marrëveshjes dhe lëshimit të 

urdhërudhëtimit nga paragrafi (4) i këtij neni, e me qëllim 

që Fondi të lëshojë leje që punëtori shëndetësor, 

përkatësisht bashkëpunëtori shëndetësor ta shfrytëzojë 

faksimilin gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore në 

institucion publik shëndetësor me të cilin është lidhur 

marrëveshja përkatësisht në të cilin është dërguar në punë, 

Ministria e Shëndetësisë e njofton Fondin se cili punëtor 

shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtor shëndetësor do të 

ofrojë shërbime shëndetësore në pajtim me marrëveshjen 

ose është dërguar në punë me urdhërudhëtimi.”. 

 

Neni 2 

Në nenin 104 paragrafi (2) në pikën 4) fjalët: “dhe 

provim të dhënë për drejtor” shlyhen. 

 

Neni 3 

Në nenin 105 paragrafët (2) dhe (5) në pikën 4) fjalët: 

“dhe provim të dhënë për drejtor sipas këtij ligji” shlyhen. 

 

Neni 4 

Neni 106 shlyhet. 

Neni 5 

Neni 106-a shlyhet. 

 

Neni 6 

Neni 106-b shlyhet. 

 

Neni 7 

Neni 106-v shlyhet. 

 

Neni 8 

Neni 106-g shlyhet. 

 

Neni 9 

Neni 106-d shlyhet. 

 

Neni 10 

Neni 106-gj shlyhet. 

 

Neni 11 

Neni 106-e shlyhet. 

 

Neni 12 

Neni 106-zh shlyhet. 

 

Neni 13 

Neni 106-z shlyhet. 

 

Neni 14 

Neni 106-x shlyhet. 

 

Neni 15 

Neni 106-i shlyhet. 

 

Neni 16 

Në nenin 147 paragrafi (1) fjalët: “për specializimet që 

zgjasin pesë vite specializanti duhet të punojë në 

institucion së paku pesë vite, e për specializimet që zgjasin 

mbi pesë vite, specializanti duhet të punojë në institucion 

së paku dhjetë vite” zëvendësohen me fjalët: “në 

kohëzgjatje të barabartë me kohëzgjatjen e specializimit”. 

 Në paragrafin (3) fjala “pesëfishtë” zëvendësohet me 

fjalën “dyfishtë”. 

 

Neni 17 

Në nenin 168 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri 

(2), si vijon: 

“(2) Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me 

arsim të lartë që janë shfrytëzues të pensionit mund të 

angazhohen në institucione shëndetësore si konsultues dhe 

këshilltarë të punëtorëve shëndetësorë të punësuar në 

institucion shëndetësor, ku pjesëamrrja e tillë përfshin 

honorar dhe/ose udhëtim.”. 

Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) fjalët: 

“paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (1) dhe 

(2)”. 

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4). 

 

Neni 18 

Pas nenit 178 shtohet neni i ri 178-a, si vijon: 
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“Neni 178-a 

Punëtori shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtori 

shëndetësor që është emëruar drejtor në institucion publik 

shëndetësor ka të drejtë t‟i kryejë punët dhe detyrat e punës 

të punëtorit shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtorit 

shëndetësor për sigurimin e kryerjes së pandërprerë të 

veprimtarisë shëndetësore me punë me kujdestari, për çfarë 

ka të drejtë pagese të kompensimeve në pajtim me 

marrëveshjen kolektive.”. 

 

Neni 19 

Në nenin 186 paragrafi (1) pika 21) pas fjalës 

“urdhërudhëtimi” shtohen fjalët: “përkatësiht marrëveshje 

të lidhur”. 

 

Neni 20 

Në nenin 222 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 

“Çmimi i shërbimit shëndetësor i kryer përmes 

verpimtarisë plotësuese përbëhet nga çmimi që e mbulon 

Fondi dhe kompsensimi për ekipin që e kryen shërbimin.”. 

 

Neni 21 

Në nenin 223 paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 ndryshohen 

si vijojnë: 

“-të realizojë së paku 30 procedura diagnostikimi, çdo 

ditë pune pas orës 17,00 dhe/ose të shtunën dhe/ose të 

dielën dhe 

“-të realizojë së paku 30 shërbime specialistike 

konsultuese, çdo ditë pune pas orës 17,00 dhe/ose të 

shtunën dhe/ose të dielën.”. 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 

“Shërbimi shëndetësor i kryer personave të siguruar 

përmes verpimtarisë plotësuese në institucion publik 

shëndetësor në të cilin janë të punësuar punëtorë 

shëndetësorë, që e përbëjnë ekipin është në llogari të 

Fondit, përveç kompensimit për ekipin, e shërbimi 

shëndetësor i kryer personave të siguruar përmes 

verpimtarisë plotësuese në institucion privat shëndetësor 

është në llogari të pacientit si person i siguruar. Pacienti si 

person i siguruar nuk ka të drejtë të kërkojë kompensim për 

shpenzimet e shërbimit shëndetësor  të kryer si verpimtari 

plotësuese në institucion privat shëndetësor nga Fondi.”. 

 

Neni 22 

Në nenin 312 paragrafi (1) fjalët: “paragrafi (2)” 

zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”. 

Paragrafët (27), (28), (29) dhe (30) shlyhen. 

Paragrafët (31) dhe (32) bëhen paragrafë (27) dhe (28). 

 

Neni 23 

Në nenin 313-b paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5) 

shlyhen. 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (1). 

 

Neni 24 

Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me arsim 

të lartë dhe institucioni publik shëndetësor që e ka miratuar 

specializimin të cilët kanë lidhur marrëveshje sipas 

dispozitave të Ligjit për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 38/1991, 

46/1993, 55/1995, 10/2004, 85/2005, 111/2005,   65/2006, 

5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 dhe 53/11 dhe 

Ligjit për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë", numër 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 dhe 20/19 dhe "Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 101/19) do t‟i 

rregullojnë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella sipas 

dispozitave të këtij ligji.  

 

Neni 25 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e  Ligjit për 

mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 17/16) neni 52 ndryshohet si vijon: 

“Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me 

arsim të lartë që kanë mbaruar stazh të specializimit dhe 

kanë dhënë provim të specialistit ose kanë mbaruar stazh të 

specializimit deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e  Ligjit për mbrojtje 

shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 17/16), ndërsa provimin e specialistit 

e kanë dhënë pas ditës së hyrjes në fuqi të Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e  Ligjit për mbrojtje 

shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 17/16), kanë të drejtë të regjistrohen 

në subspecializim dhe të kryejnë stazh të subspecializimit 

në pajtim me planet dhe programet për subspecializim të 

punëtorëve shëndetësorë me arsim të lartë nga sfera e 

mjekësisë, si dhe të japin provim të subspecialistit në 

pajtim me rregullat sipas të cilave e kanë mbaruar stazhin e 

specializimit.”. 

 

Neni 26 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 

2396. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА   

КОНЦЕСИИ  И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за концесии и јавно приватно партнер-

ство, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 година. 

  

Бр. 08-4293/1   Претседател на Република 

24 јули 2019 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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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА  КОНЦЕСИИ  И  ЈАВНО ПРИВАТНО  

ПАРТНЕРСТВО 
 

Член 1 
 Во Законот за концесии и јавно приватно партнер-

ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), во член 41 по ста-
вот 3 се додаваат три нови ставови 4, 5 и 6, кои гласат: 

„Анекс договорот може да биде склучен по иници-
јатива на концесионерот или приватниот партнер до-
колку концесионерот или приватниот партнер достави 
извештај со кој се потврдува дека предметот на догово-
рот не може да се реализира, како последица од надво-
решни и друг вид на објективни влијанија. 

Во случај на склучување на анекс на договорот од 
ставoт 4 на овој член, концесионерот или приватниот 
партнер е должен да достави програма за пренасочува-
ње на средствата предвидени за реализација на догово-
рот во полн износ, по претходно добиена согласност од 
Владата, општината или градот Скопје. 

Пренасочувањето на средствата предвидени со 
програмата од ставот 5 на овој член треба да биде из-
вршено во други општествени или комунални дејности 
од интерес за државата, општините или градот 
Скопје.“.  

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 7 и 8. 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“.  

__________ 

 
L I GJ 

 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KONCESIONE  DHE PARTNERITET PRIVAT 
PUBLIK 

 
Neni 1 

Në Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik 
(„‟Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15), në nenin 41 pas 

paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5, dhe 6, si 
vijojnë: 

“Aneks marrëveshja mund të lidhet me iniciativë të 
koncesionarit ose partnerit privat nëse koncesionari ose 
partneri privat dorëzon raport me të cilin vërtetohet se 
lënda e marrëveshjes nuk mund të realizohet, si pasojë e 
ndikimeve të jashtme dhe llojit tjetër të ndikimeve 

objektive. 
Në rast të lidhjes së aneks marrëveshjes nga paragrafi 4 

i këtij neni, koncesionari ose partneri privat detyrohet të 
dorëzojë program për ridedikim të mjeteve të parapara për 
realizim të marrëveshjes në shumën e plotë, pas marrjes së 
pëlqimit paraprakisht nga Qeveria, komuna apo qyteti i 
Shkupit. 

Ridedikimi i mjeteve të parapara me programin nga 
paragrafi 5 i këtij neni, duhet të kryhet në veprimtari tjera 
shoqërore apo komunale me interes për shtetin, komunat 
apo qytetin e Shkupit.”. 

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafët 7 dhe 8.   

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

”Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2397. 

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 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-

НУВАЊЕ НА  РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

- БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Агенцијата за поттикнување на 

развојот на земјоделството - Битола се дава на трајно 

користење без надомест недвижна ствар – деловна 

просторија во зграда, влез 1, кат 2 со површина од 80 

м² која се наоѓа на ул. „Македонски просветители“ бр. 

1 во Охрид, на КП бр. 15337, КО Охрид 3, запишана во 

Имотен лист бр. 100475, со вкупна површина од 202 м², 

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. 45-1078/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2398. 

Врз основа на член 17 став 5 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), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОН-

СТРУКЦИЈА  НА  МХЕЦ „ГЛАЖЊА”  И  МХЕЦ  

„ЛИПКОВО” 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно партнерство за ре-

конструкција на МХЕЦ „Глажња“ и МХЕЦ „Липково“, 
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со бр. 0202-1576 од 21.5.2019 година, донесена од Од-

борот на директори на Акционерското друштво Водос-

топанство на Република Северна Македонија, во 

државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 

21.5.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3245/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2399. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, 

одржана на 23 јули 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 

ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 

СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА-

БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на Националната 

установа Театар за деца и младинци - Скопје, да 

спроведе постапка за избор на правно лице кое врши 

дејност или поседува дозвола за собирање и/или 

транспортирање, преработка, рециклирање и 

уништување на отпад, на движни ствари – кои се 

дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и 

неможат да се продадат или разменат како такви, 

согласно Одлуката за расход на движни ствари број 02-

602/1 од 12.7.2019 година, донесена од Управниот 

одбор на Националната установа Театар за деца и 

младинци – Скопје и Извештајот од извршениот попис 

на средствата и нивните извори со состојба на 

31.12.2018 година бр.02-151/1 од 18.2.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3917/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2400. 

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, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 23 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН  ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за економија - 

Државниот пазарен инспекторат му се даваат на трајно 

користење без надомест недвижни ствари, деловни 

простории - канцеларии со вкупна површина од 148,32 

метри квадратни во зграда 1, влез 1, кат к, кои се наоѓа-

ат на ул.„Борис Кидрич“ бр 24-а во Битола, на КП 

11564, КО Битола, запишани во Имотен лист 6290, соп-

ственост на Република Северна Македонија и тоа: 

канцеларија бр.1-С1 од 26.26 метри квадратни, канце-

ларија бр.2 -С2 од 4.23 метри квадратни, канцеларија 

бр.3-С3 од 27.50 метри квадратни, канцеларија бр.4-С4 

од 27.63 метри квадратни, канцеларија бр.5-С5 од 17.08 

метри квадратни, канцеларија бр.6-С6 од 13.36 метри 

квадратни, канцеларија бр.7- С7 од 9.03 метри квадра-

ти и канцеларија бр.8-С8 од 13.23 метри квадратни . 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4389/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2401. 

Врз основа на член 18 став (2) Законот за основање 

на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на 

Република Северна Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.60/03, 161/09, 171/10, 41/14 

и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА  

НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна 

одлука за изменување и дополнување на Статутот на 

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Ре-
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публика Северна Македонија, број 02-373/3, донесен 

од Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на 

претприемништвото на Република Северна Македо-

нија. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 45-4771/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2402. 

Врз основа на член 151 став 1 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 82/18), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на  седницата, одржана на 17 јули 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА - ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ 
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХ-
РИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕ-
ТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ 
ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 
ВО СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година - прв циклус на студии на јавните 
високообразовни установи на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Уни-
верзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
Охрид и Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, во 
учебната 2019/2020 година („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 140/19), во точката 1, 
во потточката 1.1 Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ 
во Скопје, делот од табелата: 
„ 

Безбедност, одбрана 
и мир 

25 200 15 400 5 400 45 

 
се заменува со нов дел, кој гласи 
 

Безбедност, одбрана 
и мир 

40 200 40 400 10 400 90 

 
Делот од табелата: 

УНИВЕРЗИТЕТ 
„СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ“  
СКОПЈЕ 

5387  4248  1030  10665 

се заменува со нов дел, кој гласи: 

УНИВЕРЗИТЕТ 
„СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ“  
СКОПЈЕ 

5402  4273  1035  10710 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4883/2   Претседател на Владата 

17 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________                                                              

2403. 

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“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - 

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето 

на движната ствар – вид амбулантно возило марка 

Цитроен, тип Џампер, со број на шасија VF7YA-

1MFB12D36251, со број на мотор 10DYZZ4059352, 

година на производство 2017, сила на моторот 81 

KW, работна зафатнина на моторот во 1987 cm, со 

боја на каросеријата бела/1, со регистарска ознака 

SK – 1772 – AO. 

 

Член 2 

Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница – Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа 

болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5047/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2404. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-

вањето и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 

25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 

102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,  

39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 

27/16, 119/16, 21/18, 113/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА  АГЕНЦИЈАТА  ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 

Агенцијата за вработување на Република Македонија 

бр.02-2371 од 28.6.2019 година, донесена од Управниот 

одбор на Агенцијата за вработување на Република Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на  28.6.2019 

година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5069/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2405. 

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“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -  

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар – вид амбулантно возило марка Рено, 

тип Мастер, со број на шасија VF1MAF4SC54165988, 

со број на мотор M9TB870C191312, година на произ-

водство 2016, сила на моторот 92 KW, работна зафат-

нина на моторот во 2299 cm³, со боја на каросеријата 

бела/ црвена, со регистарска ознака SK – 5470 – AO. 

Член 2 

Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница – Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Куманово, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5073/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2406. 

Врз основа на член 13 став (6) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 

72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИ-

ФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА 

ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување на Правилникот за начинот на издавање 

на сертификатот за безбедност, формата и содржината 

на образецот на барањето за издавање на сертификатот, 

образецот на сертификатот за безбедност и висината на 

трошоците во постапката за издавање на сертификатот 

за безбедност, бр. 02-1405/3 од 6.5.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5112/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2407. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 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 непосре-

дна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО 

БУМБАР – Стојанче Павлов  од с.Мустафино Свети 

Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина 

од 99562м2 кое се наоѓа на КП бр.1460/2, место викано 

Базла, катастарска култура нива, катастарска класа 1, 

со површина од 19994м2,  КП бр.1461/1, место викано 

Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 1, 

со површина од 3789м2, КП бр.1461/1, место викано 

Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

со површина од 8502м2, КП бр.1461/2, место викано 

Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 1, 

со површина од 3797м2, КП бр.1461/2, место викано 

Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

со површина од 8620м2, КП бр.1462/1, место викано 

Бозна, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

со површина од 17808м2, КП бр.1462/2, место викано 

Бозна, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 

со површина од 1916м2, КП бр.1462/3, место викано 

Бозна, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 

со површина од 1906м2, КП бр.1462/4, место викано 

Бозна, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 

со површина од 2317м2, КП бр.1463/1, место викано 

Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

со површина од 7392м2, КП бр.1463/1, место викано 

Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, 

со површина од 3238м2, КП бр.1463/2, место викано 

Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

со површина од 9725м2, КП бр.1463/4, место викано 

Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, 

со површина од 1238м2, КП бр.1463/5, место викано 

Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, 

со површина од 2767м2 и КП бр.1464/1, место викано 

Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

со површина од 6553м2, запишани на Имотен лист 

бр.600 за КО Мустафино вон град. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

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

то во сила на оваа одлука. 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува во времетраење од пет години сметано од денот 

на влегувањето во сила на Договорот.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5189/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2408. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 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 непосре-

дна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Стојанче 

Ристов од с. Мустафино Свети Николе за земјоделско 

земјиште со вкупна површина од 62395 м² кое се наоѓа 

на КП бр. 1473, место викано Ѓорѓева ливада, катастар-

ска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 

5172м²,  КП бр. 1473, место викано Ѓорѓева ливада, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 1, со пов-

ршина од 5324м²,  КП бр. 1474/1, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 2, со пов-

ршина од   5365 м², КП бр. 1474/1, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 1, со пов-

ршина од 4962 м², КП бр. 1474/2, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 1, со пов-

ршина од 5527 м², КПбр.1474/2, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 2, со пов-

ршина од 4911 м², КП бр. 1477/1, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 2, со пов-

ршина од 12303 м², КП бр. 1477/1, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 9817 м², КП бр. 1477/2, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 2, со пов-

ршина од 4743 м² и КП бр. 1477/2, место викано Бозла, 

катастарска култура нива, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 4271 м² запишани на Имотен лист бр. 600 за 

КО Мустафино  вон град. 



 Стр. 18 - Бр. 153                                                                                           26 јули 2019 
 

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. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува во времетраење од пет години сметано од денот 
на влегувањето во сила на Договорот.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-5190/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2409. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 
јули 2019 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 непосре-
дна спогодба со Индивидуалениот земјоделец Никола 
Павлов од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско 
земјиште со вкупна површина од 16744м2 кое се наоѓа 
на КП бр.1488/3, место викано Крушка, катастарска 
култура нива, катастарска класа 2, со површина од 
2742м2, КП бр.1496/2, место викано Крушка, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 
133м2, КП бр.1497/3, место викано Крушка, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 
3781м2, КП бр.1498/3, место викано Крушка, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 
2846м2, КП бр.1498/4, место викано Крушка, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 
3477м2, КП бр.1499/2, место викано Крушка, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 
3765м2, запишани на Имотен лист бр.600 за КО Муста-
фино вон град. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува во времетраење од пет години сметано од денот 
на влегувањето во сила на Договорот.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5191/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2410. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 
јули 2019 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС,СО 
НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СЕРВИСИ  КО БОГДАНЦИ ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со намена Г-производ-
ство, дистрибуција и сервиси КО Богданци,  Општина 
Богданци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од  5286м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”.        

                                                                             
Бр. 45-5192/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2411. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 
јули 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА 
НА НАМЕНА В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПОУ 
С.КАЛАУЗЛИЈА  КО  КАЛАУЗЛИЈА,  ОПШТИНА 

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичко планска документација за 
изградба на објекти со основна класа на намена В1-об-
разование и наука - ПОУ с.Калаузлија КО Калаузлија, 
општина Радовиш. 

    
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 45-5194/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
 

2412. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 
јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ ОСТРИЛСКА 
СО РЕФ. БР.253, КО ОСТРИЛЦИ, ОПШТИНА  

КРУШЕВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ 
Острилска со реф. бр.253 КО Острилци, Општина Кру-
шево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од  3927 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
Катастарска 

парцела 

бр. 

Катастарска 

општина 

Викано 

место 

Катастарска 

култура 

Катастарска 

класа 

405-дел Острилци Стојкоски 

Ограѓе 

пасиште 4 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:  30901 м2 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-5196/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2413. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 
јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ФАЛИШЕ,  

ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија КО Фалише, Општина Тетово. 

   
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5000м2  ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 45-5197/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________                                                         
2414. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за 
земјоделското земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 
79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 
72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 23 јули 2019 година, донесе 
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                              О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 

ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-

НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИС-

ТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ОС-

НОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕ-

ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО БАШИНО 

СЕЛО, ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна 

пренамена на земјоделско во градежно земјиште за 

изработка на Урбанистички план вон населено место за 

изградба на стопански комплекс со основна класа на 

намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија  КО 

Башино Село,  Општина Велес. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна  површина од 2996м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија”. 

 

Бр.45-5198/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2415. 

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за 

минерални суровини  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 

129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 

МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОЊСКИ ДОЛ“ К.О. 

ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ШУТО  

ОРИЗАРИ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за 

експлоатација на минерална суровина – песок и чакал 

на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и Долно 

Оризари, Општина Шуто Оризари број 24-5663/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува по барање 

на концесионерот Друштвото за производство, 

градежништво, трговија, транспорт и услуги ФИЛИП 

ИНЖЕНЕНРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда, Чучер 

Сандево, заради немање на економски интерес за 

натамошно извршување на концесијата. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина –песок и чакал 

на ДПГТТУ  „ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Чучер 

Сандево на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и 

Долно Оризари Скопје број 19-6433/1 од 23.1.2007 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 9/07). 

3.  Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5213/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2416. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРИЦА”, С.БЕЛЧИШТА, ОПШТИНА 

ДЕБАРЦА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – минерална вода на 

локалитетот „Горица”, с.Белчишта, општина Дебарца, 

број 24-5540/1 од 13.11.2014 година, еднострано се рас-

кинува од страна на концедентот, заради неплаќање на 

концесискиот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – минерална 

вода на Претпријатие ЕВРОПОРЦ ДЕНИС ДООЕЛ 

Охрид на локалноста  „Горица” кај с.Белчишта, Охрид 

бр.23-2727/1 од 10.07.2001 година  (,,Службен весник 

на Република Македонија” бр. 55/01). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5215/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2417. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И 

ЈАГЛЕНОРОДЕН ДВООКСИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С.РИБАРЦИ“ , ОПШТИНА НОВАЦИ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – минерална вода и јаг-

ленороден двооксид  на локалитетот „с.Рибарци“, Оп-

штина Новаци бр.24-5553/1 од 13.11.2014 година, ед-

нострано се раскинува од страна на концедентот, зара-

ди неплаќање на концесискиот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – минерална 

вода и гас CO2  на „Вазар“ ДОО Битола на локалитетот 

во близина на с.Рибарци Општина Новаци, Битолско 

бр.19-4917/1-05 од 22.2.2006 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.24/06). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5218/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2418. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-

НА СУРОВИНА – КВАРЦИТ НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  

КОДРА ЛАГО, ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – кварцит на локалите-

тот Кодра Лаго, Општина Кичево, бр. 24-7376/1 од 

5.12.2013 година, еднострано се раскинува од страна на 

концедентот, заради неплаќање на концесискиот надо-

месток.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – кварцит на 

АРСИМИ НЕВЗАТ И ДР. ДОО с. Порој – Џепчиште на 

локалитетот Кодра Лаго, Кичево бр. 19-3909/1 од 

9.11.2005 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 99/2005). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5219/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2419. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „КОШАРСКА РЕКА“, ОПШТИНА ДЕМИР  

КАПИЈА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – дијабаз на локалите-

тот „Кошарска Река“,  Општина Демир Капија, бр. 24-

400/12 од 5.9.2014 година, еднострано се раскинува од 

страна на концедентот, заради неплаќање на концесис-

киот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минералната суровина – дија-

баз на Друштвото за градежништво, транспорт и трго-

вија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје на локалитетот „Кошар-

ска Река“, Општина Демир Капија бр.42-3087/1 од 

21.8.2014 година  (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 127/2014). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5220/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2420. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ “ПАГАРУША”, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник на локали-

тетот „Пагаруша”, Општина Студеничани, број 24-

1242/8 од 14.5.2015 година, еднострано се раскинува од 

страна на концедентот, заради неплаќање на концесис-

киот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минералната суровина – ва-

ровник на Друштвото за производство трговија и услу-

ги МФС ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани, на 

локалитетот „Пагаруша”, Општина Студеничани бр.42-

2886/1 од 7.4.2015 година  (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/15). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

     

Бр. 45-5221/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________                                                                 

2421. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА – ПОДЗЕМ-

НА   ВОДА  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕРЕКАРИЦА”  

С.ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – минерална – подзем-

на вода на локалитетот „Герекарица” с.Варвара, Оп-

штина Сопиште, број 24-689/1 од 24.1.2014 година, ед-

нострано се раскинува од страна на концедентот, зара-

ди неплаќање на концесискиот надоместок.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минералната суровина – мине-

рална – подземна вода на Друштвото за производство, 

промет и услуги ДАВИНА ВОДА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, на локалитетот „Герекарица” с.Варвара, Оп-

штина Сопиште бр.41-9324/1 од 21.12.2013 година 

(,,Службен весник на Република Македонија”               

бр. 185/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5222/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2422. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ   

„ТЕОВО”  С.ТЕОВО,  ОПШТИНА  ЧАШКА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – кварц на локалитетот 

„Теово” с. Теово, Општина Чашка, број 24-427/12 од 

13.6.2013 година, еднострано се раскинува од страна на 

концедентот, заради неплаќање на концесискиот надо-

месток.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минералната суровина – кварц 

на Друштвото за земјоделство, трговија и услуги БЛА-

ТОН ДООЕЛ увоз-извоз Велес, на локалитетот „Теово” 

с.Теово, Општина Чашка бр.41-332/1 од 21.5.2013 го-

дина  (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 

77/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5223/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2423. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 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 непосре-

дна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ТРАЈЧЕ 
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ЗЕЛ – Митре Китанов од с.Мустафино, Свети Николе 

за земјоделско земјиште со вкупна површина од 

78797м2 кое се наоѓа  на КП бр.1415, место викано Ли-

вадски пат, катастарска култура нива, катастарска кла-

са 2, со површина од 7952м2, КП бр.1440/1, место ви-

кано Ливади, катастарска култура нива, катастарска 

класа 1, со површина од 12397м2, КП бр.1440/2, место 

викано Ливади, катастарска култура нива, катастарска 

класа 1, со површина од 6557м2, КП бр.1446, место ви-

кано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастар-

ска класа 2, со површина од 17568м2, КП бр.1446, мес-

то викано Ливадски пат, катастарска култура нива, ка-

тастарска класа 3, со површина од 5804м2, КП 

бр.1451/1, место викано Ливадски пат, катастарска кул-

тура нива, катастарска класа 3, со површина од 7083м2, 

КП бр.1451/4, место викано Ливадски пат, катастарска 

култура нива, катастарска класа 3, со површина од 

11716м2, КП бр.1453, место викано Ливадски пат, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 2, со пов-

ршина од 2693м2, КП бр.1453, место викано Ливадски 

пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со 

површина од 7027м2, запишани на Имотен лист бр.600 

за КО Мустафино вон град. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

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

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува во времетраење од пет години сметано од денот 

на влегувањето во сила на Договорот. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5226/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2424. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НА-

МЕНА  Г4-СТОВАРИШТA  КO  ДЕМИР  ХИСАР,  

OПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичко планска документација за 

изградба на објект со класа на намена Г4-стовариштa 

КO Демир Хисар,  Oпштина Демир Хисар.   

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

       

Бр. 45-5230/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2425. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА  ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТО-

ВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР 

САНДЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво 

Бразда, општина Чучер Сандево. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 
 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-5231/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2426. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-

ВРЕМЕНО  СМЕСТУВАЊЕ  КО  МИСЛЕШЕВО,  

ОПШТИНА СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со  намена  А4 - времено сместува-

ње КО Мислешево, Општина Струга. 

   

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5232/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2427. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за 

контрола 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 

седницата, одржана на 23 јули 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 АГРОЦЕНТАР ДОО КОЧАНИ 

 

1.Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за производство, 

трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДОО Кочани со број 

19-292/8 од 10.7.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5269/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2428. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 година, донесе 

          

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО  НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И 

НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО ФАЛИШЕ,  

ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија КО Фалише, Општина Тетово. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5280/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2429. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  (“Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА И ТЕР-

МАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РУДО ПОЛЕ“, 

С.СТРНОВЕЦ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – термоминерална и 

термална вода на локалитетот „Рудо Поле“, с.Стрно-

вец, Општина Старо Нагоричане бр.24-435/10 од 

13.6.2013 година, еднострано се раскинува од страна на 

концедентот, заради неплаќање на концесискиот надо-

месток.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – термо-

минерална и термална вода на Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги Аква Д.Н.Д ДОО увоз-извоз 

с.Никуљане, Старо Нагоричане на локалитетот „Рудо 

Поле“, с.Стрновец, Општина Старо Нагоричане бр.41-

382/1 од 21.5.2013 година  (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.77/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5282/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2430. 

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 23 јули 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  

КАННАФИЕЛД 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 Каннафиелд ДООЕЛ Скопје со бр.19-2/8 од 

12.7.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5367/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2431. 

Врз основа на член 383 став (1) точки 6) и 7), а во 

врска со член 421 ставови (1) и (3) и член 427 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 

87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 

119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 

88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 

120/2018) и во врска со член 7 став (1), член 9 став (2) и 

член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), 

Владата на Република Северна Македонија во својство на 

Собрание на акционери на Акционерското друштво Во-

достопанство на Република Северна Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 

23 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТО-

ПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, 

СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА НОВИ АК-

ЦИИ ОД ВТОРА ЕМИСИЈА  ПО ПАТ НА ПРИВАТНА  

ПОНУДА 
 

Фирма и седиште на издавачот 

 

Член 1 

Акционерското друштво Водостопанство на Репуб-

лика Северна Македонија, во државна сопственост, 

Скопје, ЕМБС 7080336, ул. 3-та Македонска бригада 1 
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бр.10а Скопје, (во понатамошен текст: Друштвото), ја 

зголемува основната главнина со влогови преку изда-

вање нови акции од втора емисија, по пат на приватна 

понуда. 

 

Предмет на регулирање 

 

Член 2 

Друштвото ја зголемува основната главнина со вло-

гови преку издавање на нови 30.000 обични акции од 

втора емисија, по пат на приватна понуда, во соглас-

ност со Законот за трговските друштва, Законот за хар-

тии од вредност и подзаконските прописи. 

 

Начин на издавање на хартиите од вредност 

 

Член 3 

Зголемувањето на основната главнина се врши со 

парични влогови преку издавање нови акции од втора 

емисија, по пат на приватна понуда, за познати купу-

вачи. 

 

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност 

 

Член 4 

 Друштвото издава хартии од вредност заради зго-

лемување на основната главнина на Друштвото, однос-

но заради создавање услови за непречено функциони-

рање. 

 

Број, род и класа на хартиите од вредност кои  

се издаваат 

 

Член 5 

Друштвото издава 30.000 обични акции.  

 

Номинална вредност на хартиите од вредност 

 

Член 6 

Номиналната вредност на една обична акција е 

1.000 денари, односно номиналната вредност на сите 

нови издадени обични акции изнесува 30.000.000 де-

нари. 

 

Продажна цена на хартиите од вредност 

 

Член 7 

Продажната цена на хартиите од вредност кои се 

емитираат е во висина од 1.000 денари по една акција. 

 

Вкупна вредност на емисијата 

 

Член 8 

Друштвото издава обични акции во вкупна вред-

ност од 30.000.000 денари.  

Права кои произлегуваат од обичните акции 

 

Член 9 

Имателите на обичните акции имаат право на глас 

на тој начин што секоја обична акција обезбедува пра-

во на еден глас во Собранието на Друштвото. 

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните ак-

ции ги даваат следниве права: 

- право на исплата на дел од добивката – дивиден-

дата; 

- право на исплата на дел од остатокот од ликвида-

ционата односно стечајната маса на Друштвото и 

- други права во согласност со Законот за трговски-

те друштва и Статутот на Друштвото. 

 

Начин на исплата на дивиденда 

 

Член 10 

Новите издадени акции од зголемената основна 

главнина учествуваат во распределбата на добивката 

во годината во која е извршено зголемувањето на ос-

новната главнина, сметано на номиналната вредност на 

акциите. 

 

Начин, време и место на запишување на хартии  

од вредност 

 

Член 11 

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат 

во рок од 15 дена од конечноста на решението за дава-

ње одобрение за издавањето на хартиите од вредност 

од Комисијата за хартии од вредност. 

По реализација на втората емисија за зголемување 

на основната главнина се поднесува пријава за упис во 

Централниот регистар на Република Северна Македо-

нија, во рок од осум дена од денот на зголемувањето на 

основната главнина. 

Новоиздадените акции се евидентираат во демате-

ријализирана форма во Централниот депозитар за хар-

тии од вредност во рок од три работни дена по уписот 

во Трговскиот регистар. 

 

Начин  и краен рок на уплата на хартиите  

од вредност 

 

Член 12 

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната 

понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од 

конечноста на решението на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија, на сметка-

та на Друштвото. 
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Начин на објавување на издавањето на хартиите  

од вредност 

 

Член 13 

Друштвото ја известува јавноста за втората емисија 

на хартии од вредност првиот ден по конечноста на ре-

шението за давање одобрение за издавањето на хартии-

те од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со 

објавување на соопштение на македонски јазик во еден 

дневен весник што излегува на територијата на Репуб-

лика Северна Македонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 

вредност, како и јавноста, за запишаните и платени 

хартии од вредност, односно за процентот на реализа-

ција на емисијата, најдоцна во рок од пет работни дена 

од завршување на приватната понуда. Известувањето 

во пропишана форма се поднесува до Комисијата за 

хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник 

што излегува на територија на Република Северна Ма-

кедонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 

вредност за уписот на зголемувањето на основната 

главнина во Трговскиот регистар и за регистрација 

на новоиздадените акции во депозитарот за хартии 

од вредност, најдоцна во рок од пет работни дена по 

уписот во Централниот депозитар за хартии од вред-

ност. 

 

Постапка за распределба на хартиите од вредност 

помеѓу одделните купувачи во случај на приватна 

понуда 

 

Член 14 

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден 

познат купувач – институционален инвеститор, кој во-

едно е и постоечки акционер во Друштвото. 

 

Идентитет  на познати  купувачи при приватна  

понуда 

 

Член 15 

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплата од страна на Влада на Република 

Северна Македонија со седиште во Скопје на                        

ул. „Булевар Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674. 

Висината на паричниот влог изнесува 30.000.000 

денари. 

По уплатата и запишувањето на новоиздадените 

хартии од вредност, Владата на Република Северна 

Македонија се стекнува со 30.000 обични акции. 

Извори на средства 

 

Член 16 

Средствата се обезбедени во Буџетот на Република 

Македонија за 2019 година, Раздел 090.02-Министер-

ство за финансии-функции на државата, Програма  

2-Функции, Потпрограма 20-Функции, категорија 

46-Субвенции и трансфери, ставка 464-Разни тран-

сфери. 

 

Останати одредби 

 

Член 17 

Се задолжува извршниот директор на Друштвото 

да ја извести јавноста за втората емисија на хартии од 

вредност со објавување на соопштение во еден дневен 

весник што излегува на територија на Република Се-

верна Македонија. 

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото 

да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јав-

носта за реализацијата на хартиите од вредност, да из-

врши упис на емисијата во Централниот регистар на 

Република Северна Македонија, упис на новоиздадени-

те акции во Централниот депозитар за хартии од вред-

ност, како и да ја извести Комисијата за хартии од 

вредност за уписите, во законски предвидените рокови 

за секое поединечно дејствие. 

 

Член 18 

Се овластува Одборот на директори на Друштвото 

по завршување на емисијата да изготви Пречистен тек-

ст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усог-

ласување на одредбите кои ја уредуваат основната 

главнина и бројот на акциите. 

 

Член 19 

За се што не е уредено со оваа одлука важат одред-

бите од Законот за хартии од вредност,  Законот за тр-

говските друштва и подзаконските прописи од Коми-

сија за хартии од вредност. 

 

Член 20 

Рокот за спроведување на оваа одлука е една годи-

на сметано од денот на нејзиното влегување во сила. 

 

Член 21 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

             

Бр. 45-5458/1   Претседател на Владата 

23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2432. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 

јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV 

ВОЗДУШЕН ВОД ЗА ПРИКЛУЧОК НА СТОЛБНА  

ТС 10(20)/0.4 KV И СТОЛБНА ТС 10(20)/0.4 KV, 

250KVA - ЛОИС ГЕМСТОН КАМЕНОЛОМ KO  

KЛЕНОЕЦ, ОПШТИНА KИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на 

10(20)kV воздушен вод за приклучок на столбна ТС 

10(20)/0.4 kV и столбна ТС 10(20)/0.4 kV, 250kVA - Ло-

ис Гемстон каменолом кај с.Извор KO Kленоец, Оп-

штина Kичево 

   

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 90 м2  ги 

има следните катастарски индикации: 

 

Катастарска 

парцела 

бр. 

Катастарска 

општина 

Викано 

место 

Катастарска 

култура 

Кататастарска 

класа 

355/1 Кленоец Каменјца пасишта 5 

354 Кленоец Каменјца пасишта 6 

350 Кленоец Каменјца камењар 0 

351 Кленоец Каменјца камењар 0 

353/1 Кленоец Каменјца пасишта 4 

247/1 Кленоец Јасики пасишта 4 

225 Кленоец Лазон 

Цветков 

пасишта 5 

226 Кленоец Лазон 

Цветков 

пасишта 5 

227 Кленоец Лазон 

Цветков 

пасишта 4 

234 Кленоец Матеечки 

камен 

пасишта 4 

228 Кленоец Црвени 

Пешти 

пасишта 5 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 18558.05 м2 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5669/1   Претседател на Владата 

23 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2433. 

Врз основа на член 18 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во „Службен весник 

на Република Македонија” („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002) и член 97 од 

Законот за општата управна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата 

на Република Северна Македонија, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУ-

ВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИ-

ОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Во решенеито за разрешување од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-

нансиското работење на Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Северна Македонија бр.24-5556/1 

од 17 јули 2019 година се врши исправка, така што во 

преамбулата на решението наместо: „Врз основа на 

член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 

40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 

64/2018 и 35/2019)“ треба да стои „Врз основа на член 

18 од Законот за објавување на законите и другите про-

писи и акти во „Службен весник на Република Македо-

нија” („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

56/99 и 43/2002)“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“.  

 

Бр. 24-5556/2   Претседател на Владата 

23  jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2434. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18) и член 7 став (3) и (4) од Законот за земјоделство и ру-
рален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/19 и 32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19 и 113/19) делот I се менува и 
гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година во вкупен износ од 
2.037.383.000,00 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 238/18), раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјодел-
ството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој, потпрограма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - Разни 
трансфери во износ од 656.480.000,00 денари и потпрограма 2А - Финансиска поддршка на рурален развој, 
ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.380.903.000,00 де-
нари.“ 

 
Член 2 

Во делот II став (1) износот „1.955.903.000,00“ се заменува со износот „1.730.903.000,00“.  
Табелата се менува и гласи: 
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Член 3 
Во делот IV во ставот (2) износот „180.000.000,00“ се заменува со износот „120.000.000,00“. 

 
Член 4 

Во делот IX во ставот (9) износот „653.600.000,00“ се заменува со износот „620.600.000,00“. 
 

Член 5 
Во делот XII во ставот (2) износот „30.000.000,00“ се заменува со износот “90.000.000,00“. 

 
Член 6 

Во целот XV во ставот (2) износот „19.000.000,00“ се заменува со износот „89.000.000,00“. 
 

Член 7 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

    Бр. 45-5408/1                                           Претседател на Владата 
23 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
        Скопје                                       Зоран Заев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2435. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-
СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОД-
РЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВО-
ДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-
ЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА 
ЧУМА  ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки 
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други производи кои сод-
ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи за-
ради заштита од внесување на вирусот на африканска  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свинска чума во Република Северна Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 
159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 94/19 и 146/19), во 
Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е соста-
вен дел на ова решение. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02 - 1105/5 Агенција за храна и ветеринарство 

19 јули 2019 година Директор, 
Скопје Зоран Атанасов, с.р. 

  
__________ 

Прилог 
 

Дел 4 
 
1. Италија  
Следните области во Италија:  
Сите области на Сардинија. 
2. Бугарија 
Следните области во Бугарија: 
- Регионот Pleven, 
- Регионот Targovishte, 
- Регионот Burgas, 
- Регионот Ruse. 
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