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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

802.
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 Ре-
публика Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА 

ЗАТВОР СКОПЈЕ, СКОПЈЕ
 

Член 1
 Со оваа одлука на Казнено-поправна установа Зат-

вор Скопје, Скопје се даваат на трајно користење без 
надоместок недвижни ствари, кои се наоѓаат во КО Бу-
тел, на место викано Шуто Оризари - Скопје, Имотен 
лист бр. 107599, сопственост на Република Северна Ма-
кедонија, и тоа:

1. на КП бр.4134/1:
- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 1816 м2,

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м2,

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 1006 м2,

- зграда 4, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда П, со внатрешна површина од 362 м2,

- зграда 5, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 401 м2,

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 241 м2,

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 333 м2,

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 277 м2,

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 439 м2,

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 256 м2,

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 154 м2,

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 201 м2,

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Г, со внатрешна површина од 121 м2,

2. на КП бр.4135/1:
- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м2,

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м2 и

3. на КП бр.4134/3 зграда 1, намена на зградата и 
друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна пов-
ршина од 13 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

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

Бр. 44-1455/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

803.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став  (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО И НАРЕДБА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за рас-
поредување на работно место и Наредбата за извршува-
ње работи и работни задачи, донесени од министерот 
за внатрешни работи и тоа:
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- Решение бр. 22.6-12400/1 од 5.2.2020 година со 
кое Петар Ѓорѓиевски се распределува на работно мес-
то началник на Одделение за дизајнирање на наставни 
програми, Центар за обука, Организациони единици за 
потребните на Министерството при Министерството за 
внатрешни работи. 

- Решение бр. 22.6-15180/1 од 7.2.2020 година  со 
кое Џелал Топалоски се распоредува на работно место 
полициски советник за СВР, Единица за стратешко пла-
нирање стандарди и контрола на квалитет – БЈБ

-  Решение бр. 22.6-15184/1 од 7.2.2020 година со 
кое Зоран Дуковски се    распоредува на работно место на-
чалник на Одделение за полиција,  СВР Битола  – БЈБ

-  Решение бр. 22.6 – 13349/1 од 6.2.2020 година со 
кое Горан Митев се распоредува на работно место на-
чалник на Одделение за криптозаштита, Сектор за без-
бедност на информации, Оддел за односи со јавноста и 
стратешки прашања, Организациони единици за пот-
ребните на Министерството при Министерството за 
внатрешни работи. 

- Решение бр. 13.3.1-13387/1 од 6.2.2020 година со 
кое Владимир Велковски се распоредува на работно 
место самостоен советник за меѓународна соработка во 
Кабинетот на министерот при Министерството за внат-
решни работи. 

-  Решение бр. 22.6-15777/1 од 7.2.2020 година со 
кое Стојанче Николов се распоредува времено на работ-
но место помошник началник на Единица за интервен-
тна полиција , СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20745/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ќиро Крстески се распоредува на работно место са-
мостоен инспектор во Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20739/1 од 14.2.2020 година со 
кое Дарко Крстевски се распоредува на работно место 
самостоен инспектор во Единица за интервентна поли-
ција, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20619/1 од 14.2.2020 година со 
кое Гоце Миовски се распоредува на работно место 
виш инспектор во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20753/1 од 14.2.2020 година со 
кое Саше Петровски времено се распоредува на работ-
но место командир во ПС од ОН Гази Баба при СВР 
Скопје, - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20773/1 од 14.2.2020 година со 
кое Владимир Петрушевски се распоредува на работно 
место Началник во Отсек за економски криминалитет 
во ОКП во СВР Куманово - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20774/1 од 14.2.2020 година со 
кое Владимир Петрушевски времено се распоредува на 
работно место Началник во Отсек за економски крими-
налитет во ОК.П во СВР Куманово - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20772/1 од 14.2.2020 година со 
кое Нијазија Нурчески се распоредува на работно мес-
то Началник на Отсек за општ криминалитет во ОКП 
во СВР Велес - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20771/1 од 14.2.2020 година со 
кое Нијазија Нурчески времено се распоредува на ра-
ботно место Началник на Отсек за општ криминалитет 
во ОКП во СВР Велес - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20775/1 од 14.2.2020 година со 
кое Кирил Бошковски се распоредува на работно место 
помошник началник на СВР за униформирана полиција 
- СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20645/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милан Рабреновиќ се распоредува на работно мес-
то виш инспектор во тим за обука во ЕСЗ , ОСПО - 
БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20648/1 од 14.2.2020 година со 
кое Богдан Ивчевски се распоредува на работно место 
виш инспектор во тим за преговори во ЕСЗ , ОСПО - 
БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20655/1 од 14.2.2020 година со 
кое Коста Гиневски се распоредува на работно место 
виш инспектор во тим за планирање и операции во 
ЕСЗ, ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20659/1 од 14.2.2020 година со 
кое Горан Младеновски се распоредува на работно мес-
то главен инспектор на тим за планирање и операции 
во ЕСЗ, ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20665/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ивица Петровски се распоредува на работно место 
главен инспектор во тим за преговори во ЕСЗ, ОСПО - 
БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20675/1 од 14.2.2020 година со 
кое Никола Митковски се распоредува на работно мес-
то самостоен инспектор за врски, обработка и пренос 
на податоци во ЕБР , ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20678/1 од 14.2.2020 година со 
кое Зоран Ѓурчиноски се распоредува на работно место 
самостоен инспектор за планирање и операции во ЕБР, 
ОСПО - БJБ.

- Решение бр. 22.6-20671/1 од 14.2.2020 година со 
кое Зоран Јанаќијев времено се распоредува на работно 
место Заменик командант на ЕБР , ОСПО -БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20669/1 од 14.2.2020 година со 
кое Влатко Наумовски се распоредува на работно мес-
то помошник командант на ЕБР, ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20756/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ѓорѓе Симоновски времено се распоредува на ра-
ботно место началник на единица на јавни собири и 
спортски натпревари во Оддел за униформирана поли-
ција - БЈБ.
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- Решение бр. 22.6-20789/1 од 14.2.2020 година со 
кое Јорданче Фимчев се распоредува на работно место 
Началник на единица за прикриени полициски службе-
ници, СПО, ОСОСК - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20790/1 од 14.2.2020 година со 
кое Алберт Садиковски се распоредува на работно мес-
то полициски советник во Единица за стратешко плани-
рање, стандарди и контрола на квалитет - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20784/1 од 14.2.2020 година со 
кое Александар Најденов се распоредува на работно 
место полициски советник во Единица за стратешко 
планирање, стандарди и контрола на квалитет - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20699/1 од 14.2.2020 година со 
кое Вангел Бошковски се распоредува на работно мес-
то самостоен инспектор во ОПЧИИ Битола ЕП-
ЧИИ,СКРА, ОСОСК - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20746/1 од 14.2.2020 година со 
кое Дарко Блажевски времено се распоредува на работ-
но место помошник командир за БПС и превенција во 
СВР Тетово - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20741/1 од 14.2.2020 година со 
кое Александар Матовски се распоредува на работно 
место полицаец во ПС - ОН Тетово во СВР Тетово - 
БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20649/1 од 14.2.2020 година со 
кое Игор Зивчевиќ се распоредува на работно место 
виш полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20656/1 од 14.2.2020 година со 
кое Деан Здравковски се распоредува на работно место 
виш полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20631/1 од 14.2.2020 година со 
кое Драган Стојаноски се распоредува на работно мес-
то полицаец во ЕБР, ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20626/1 од 14.2.2020 година со 
кое Даниел Лукаров се распоредува на работно место 
полицаец за операции во ЕСЗ, ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20623/1 од 14.2.2020 година со 
кое Слободан Блажовски се распоредува на работно 
место полицаец за операции во ЕСЗ, ОСПО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20660/1 од 14.2.2020 година со 
кое Стефан Атанасовски се распоредува на работно 
место помлад полицаец во Единица за интервентна по-
лиција, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20642/1 од 14.2. 2020 година со 
кое Петар Донев се распоредува на работно место 
помлад полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20630/1 од 14.2.2020 година со 
кое Љубиша Кочовски се распоредува на работно мес-
то помлад полицаец во Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20638/1 од 14.2.2020 година со 
кое Сашко Атанасов се распоредува на работно место 
полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20613/1 од 14.2.2020 година со 
кое Никола Милошески се распоредува на работно мес-
то полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20616/1 од 14.2.2020 година со 
кое Александар Арсовски се распоредува на работно 
место полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20685/1 од 14.2.2020 година со 
кое Филип Гарески се распоредува на работно место по-
лицаец во Единица за интервентна полиција, СВР Скоп-
је - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20610/1 од 14.2.2020 година со 
кое Душан Павиќќевиќ се распоредува на работно мес-
то полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20690/1 од 14.2.2020 година со 
кое Филип Стојановски се распоредува на работно мес-
то полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20663/1 од 14.2.2020 година со 
кое Жарко Ѓоргоќески се распоредува на работно мес-
то полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20654/1 од 14.2.2020 година со 
кое Сашо Димковски се распоредува на работно место 
полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20651/1 од 14.2.2020 година со 
кое Јованчо Јаневски се распоредува на работно место 
полицаец во Единица за интервентна полиција , СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20643/1 од 14.2.2020 година со 
кое Мартин Ацевски се распоредува на работно место 
полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20644/1 од 14.2.2020 година со 
кое Мартин Антевски се распоредува на работно место 
помлад полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20647/1 од 14.2.2020 година со 
кое Зоран Атанасовски се распоредува на работно мес-
то главен полицаец во Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20637 од 14.2. 2020 година со 
кое Љупчо Маринковски се распоредува на работно 
место главен полицаец во Единица за интервентна по-
лиција, СВР Скопје - БЈБ.
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- Решение бр. 22.6-20632/1 од 14.2. 2020 година со 
кое Љупчо Цветковски се распоредува на работно мес-
то главен полицаец во Единица за интервентна поли-
ција, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20627/1 од 14.2. 2020 година со 
кое Никола Јанков се распоредува на работно место гла-
вен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20622/1 од 14.2. 2020 година со 
кое Бобан Максимовиќ се распоредува на работно мес-
то главен полицаец во Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20672/1 од 14.2.2020 година со 
кое Борче Лазаревски се распоредува на работно место 
главен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20682/1 од 14.2. 2020 година со 
кое Ване Чобанов се распоредува на работно место гла-
вен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20667/1 од 14.2.2020 година со 
кое Злате Спасовски се распоредува на работно место 
главен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20606/1 од 14.2.2020 година со 
кое Дејан Коларовски се распоредува на работно место 
главен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20661/1 од 14.2.2020 година со 
кое Јовица Спасовски се распоредува на работно место 
главен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20668/1 од 14.2.2020 година со 
кое Бошко Николов се распоредува на работно место 
главен полицаец во Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20734/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милош Серафимоски се распоредува на работно 
место виш полицаец за криминалистичко технички ра-
боти во ПО за БПС Гостивар, ПС од ОН Гостивар, ОВР 
Гостивар, СВР Тетово - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20740/1 од 14.2.2020 година со 
кое Димитрија Серафимоски се распоредува на работ-
но место инспектор за БПС и превенција во ПО за БПС 
Гостивар, ПС од ОН Гостивар , ОВР Гостивар, СВР Те-
тово - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20716/1 од 14.2.2020 година со 
кое Локман Ќаилји се распоредува на работно место по-
лицаец во Одделение за обезбедување на објекти од по-
себно значење , ОЗОЛО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20720/1 од 14.2. 2020 година со 
кое Игор Предарски се распоредува на работно место 
полицаец во Одделение за обезбедување на ДКП, ОЗО-
ЛО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20712/1 од 14.2.2020 година со 
кое Шкељзим Демировски се распоредува на работно 
место полицаец во Одделение за обезбедување на 
ДКП, ОЗОЛО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20722/1 од 14.2.2020 година со 
кое Андреј Доневски се распоредува на работно место 
виш оперативен работник во Одделение за обезбедува-
ње на Собрание на РСМ, ОЗОЛО - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20718/1 од 14.2.2020 година со 
кое Весна Китановска се распоредува на работно место 
документарист во ПС за БПС Велес, СВР Велес - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20752/1 од 14.2.2020 година со 
кое Билјана Стаменова се распоредува на работно мес-
то самостоен инспектор во Единица за финансиски ис-
траги, СКИ, ОСОСК - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20737/1 од 14.2.2020 година со 
кое Гоце Јанкулоски се распоредува на работно место 
виш инспектор за НТ со оружје, Отсек за НТ со дрога и 
оружје, ОКП, СВР Тетово - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20681/1 од 14.2.2020 година со 
кое Горан Стојаноски се распоредува на работно место 
Инспектор во ОСОСОК – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20686/1 од 14.2.2020 година со 
кое Тони Трајковски се распоредува на работно место 
Главен Инспектор-Сектор за Општ и Насилен Крими-
нал во ОКП- БЈБ

- Решение бр.22.6-20689/1 од 14.2.2020 година со 
кое Тони Трајковски се распоредува на работно место 
Главен Инспектор за Гранични Проверки и Граничен 
надзор во ОГРМ- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20694/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ангелинче Станковска се распоредува на работно 
место Самостоен Полицаец-Дежурен во ЕБР- ОСПО - 
БЈБ.

- Решение бр.22.6-20696/1 од 14.2.2020 година со 
кое Гоце Јаневски се распоредува на работно место Гла-
вен Полицаец во ЕБР-ОСПО- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20700/1 од 14.2.2020 година со 
кое Горанчо Алексов се распоредува на работно место 
Самостоен Инспектор за Разузнавање ОКРА- СВР Ве-
лес - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20693/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ивана Китановска се распоредува на работно место 
Соработник Систем Специјалист РЦ за ГР Исток 
ОГРМ- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20618/1 од 14.2.2020 година со 
кое Далибор Кузмановски се распоредува на работно 
место Виш Инспектор за НТ со Дрога СВР Куманово - 
БЈБ.
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- Решение бр.22.6-20730/1 од 14.2.2020 година со 
кое Горан Андевски се распоредува на работно место 
Полицаец ЕИП СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр. 22.6-20735/1 од 14.2.2020 година со 
кое Марко Стевиќ се распоредува на работно место 
Помлад Полицаец во ЕИП-СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20742/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ивица Петрушевски се распоредува на работно мес-
то Помлад Полицаец во ЕИП-СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20726/1 од 14.2.2020 година со 
кое Александар Митрулов се распоредува на работно 
место Самостоен Полицаец во ЕИП-СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20733/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милјаим Ајдини се распоредува на работно место 
Полицаец во СВР-Куманово - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20736/1 од 14.2.2020 година со 
кое Басри Идризи се распоредува на работно место 
Помлад Полицаец во ЕИП-СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20738/1 од 14.2.2020 година со 
кое Кристина Димишковска се распоредува на работно 
место Помлад Полицаец во ЕИОП-СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20743/1 од 14.2.2020 година со 
кое Дијана Николова се распоредува на работно место 
Инспектор за Сериозен Криминал и Кривични дела про-
тив културно наследство ОСОСК- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20731/1 од 14.2.2020 година со 
кое Горан Шоповски се распоредува на работно место 
Самостоен Инспектор во ОЗОЛО- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20705/1 од 14.2.2020 година со 
кое Аце Стојанов се распоредува на работно место По-
лицаец во ОЗОЛО - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20708/1 од 14.2.2020 година со 
кое Александар Златановски се распоредува на работно 
место Полицаец во ОЗОЛО - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20620/1 од 14.2.2020 година со 
кое Сашо Тодоров се распоредува на работно место Ин-
спектор во Тим за Врски ЕСЗ-ОСПО- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20634/1 од 14.2.2020 година со 
кое Игор Ќириловски се распоредува на работно место 
Самостоен Инспектор за Планирање и Операции ЕБР-
ОСПО- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20640/1 од 14.2.2020 година со 
кое Славче Јованов се распоредува на работно место 
Главен Инспектор во ОСПО- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20725/1 од 14.2.2020 година со 
кое Марјан Равојски се распоредува на работно место 
Самостоен Инспектор во ОЗОЛО- БЈБ.

- Решение 6р.22.6-20702/1од 14.2.2020 година со 
кое Тони Илијевски се распоредува на работно место 
Полицаец во 030Л0 - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20723/1 од 14.2.2020 година со 
кое Деан Цветаноски се распоредува на работно место 
Помлад Полицаец во ЕИП-СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20728/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милан Пачемски се распоредува на работно место 
Помлад Полицаец во ЕИП-СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20710/1 од 14.2.2020 година со 
кое Илчо Миленковски се распоредува на работно мес-
то Полицаец во ПС за ОН Аеродром СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20704/1 од 14.2.2020 година со 
кое Борче Трајковски се распоредува на работно место 
Виш Полицаец Ракувач со МТС во ПС за ОН Аерод-
ром СВР Скопје - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20714/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ивана Џугоманова се распоредува на работно мес-
то Главен Советник за Европски Држави во Оддел за 
Европска Унија и Меѓународна Соработка - БЈБ.

- Решение бр.22.6-20795/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ристо Гугуланов се распоредува на работно место 
Командир на ПС за БПС-Струмица СВР Струмица- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20794/1 од 14.2.2020 година со 
кое Ванчо Крапевски се распоредува на работно место 
Командир во П.О. за БПС Валандово СВР Струмица – 
БЈБ.

- Решение бр.22.6-20793/1 од 14.2.2020 година со 
кое Методи Крстев се распоредува на работно место За-
меник Командир во ПС за ОН Радовиш во СВР Струми-
ца – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20796/1 од 14.2.2020 година со 
кое Тони Митрев се распоредува на работно место Ко-
мандир во ПО Ново Село -СВР-Струмица- БЈБ

- Решение бр.22.6-20783/1 од 14.2.2020 година со 
кое Стојанчо Јовчевски се распоредува на работно мес-
то Главен Инспектор во ЕПЧИИ-ОКРА – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20785/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милан Богдановски. се распоредува на работно мес-
то Главен Инспектор за Анализа во ОСОСК – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20787/1 од 14.2.2020 година со 
кое Елена Милошевска се распоредува на работно мес-
то Главен Инспектор за Примена на Оперативно-Тех-
нички средства во СПО-ОСОСК – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20759/1 од 14.2.2020 година со 
кое Гоце Тодоров се распоредува на работно место Са-
мостоен Инспектор за Имотни Деликти во СВР-Скопје 
– БЈБ.

- Решение бр.22.6-20762/1 од 14.2.2020 година со 
кое Тони Јовановски времено се распоредува на работ-
но место Началник на Мобилна Единица за Компенза-
торни Мерки во ОГРМ – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20766/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милко Бошковски се распоредува на работно мес-
то Главен Инспектор во НТ со Дроги во ОКП - БЈБ

- Решение бр.22.6-20763/1 од 14.2.2020 година со 
кое Маја Темелкова Сотирова се распоредува на работ-
но место Главен Инспектор за Гранични Проверки и 
Граничен Надзор во ОГРМ – БЈБ.
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- Решение бр.22.6-20760/1 од 14.2.2020 година со 
кое Љупчо Узуновски се распоредува на работно место 
Главен Инспектор во Прекуграничен Криминал и Миг-
рации во ОГРМ- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20748/1 од 14.2.2020 година со 
кое Дејан Стојковски се распоредува на работно место 
Виш Документарист во СВР Скопје – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20754/1 од 14.2.2020 година со 
кое Роберт Тодоровски се распоредува на работно мес-
то Виш Полицаец- Помошник Дежурен во ПС за ОН 
Ѓорче Петров СВР Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20765/1 од 14.2.2020 година со 
кое Зоран Стојчевски времено се распоредува на работ-
но место Заменик Командир на ПС од ОН Центар во 
СВР Скопје – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20757/1 од 14.2.2020 година со 
кое Роберт Давитков се распоредува на работно место 
Главен Полицаец во ПС од ОН Гази Баба во СВР 
Скопје- БЈБ.

- Решение бр.22.6-20750/1 од 14.2.2020 година со кое 
Џезми Ахмед се распоредува на работно место Главен По-
лицаец во ПС од ОН Бит Пазар во СВР Скопје – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20761/1 од 14.2.2020 година со 
кое Антон Бозароски се распоредува на работно место 
Виш Инспектор за Потраги во ЕВР Кисела Вода во 
СВР Скопје – БЈБ.

- Решение 6р.22.6-20749/1 од 14.2.2020 година со 
кое Јован Боцевски се распоредува на работно место 
Главен Полицаец во ПС од ОН Кисела Вода во СВР 
Скопје – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20758/1 од 14.2.2020 година со 
кое Даниел Окановиќ се распоредува на работно место 
Помошник Командир во ПС од ОН Аеродром во СВР 
Скопје – БЈБ.

- Решение бр.22.6-20782/1 од 14.2.2020 година со 
кое Милан Лазаревски се распоредува на работно мес-
то Виш Оперативен Работник во 03ОЛ0 - БЈБ- МВР

- Решение бр.22.6-20770/1 од 14.2.2020 година со 
кое Николина Милосовска Поповска се распоредува на 
работно место Главен Инженер во Единица за Опера-
тивно Технички Работи во СИКС- БЈБ-МВР.

- Решение бр.22.6-20751/1 од 14.2.2020 година со 
кое Марјан Наќевски се распоредува на работно место 
Главен Полицаец во ПС од ОН Аеродром во СВР Скоп-
је - БЈБ-МВР.

- Решение бр.22.6-20792/1 од 14.2.2020 година со 
кое Драган Атанасовски се прераспоредува ( се враќа) 
на претходното работно место Инспектор за прекугра-
ничен криминал и миграции Делчево во ПЦ за ГР Ис-
ток-ОГРМ -БЈБ во ОГРМ.

- Решение бр.22.6-20791/1 од 14.2.2020 година со 
кое Венцо Стаменковски се прераспоредува (се враќа) 
на претходното работно место Самостоен Инспектор за 
Планирање, Обука и Превенција во РЦ за ГР Исток.

- Решение бр.22.6-12984/1 од 6.2.2020 година со кое 
Гоце Јованоски се распоредува на работно место 
Помлад инспектор Водич на безбедносен реон во ПО 
за БПС Прилеп.

- Решение бр. 22.6-15785/1 од 7.2.2020 година со 
кое Виктор Лазаревски се распоредува на работно мес-
то Виш Инспектор за Имотни Деликти во ЕВР-Кар-
пош-СВР Скопје БЈБ

- Решение бр. 22.6-14980/1 од 7.2.2020 година со 
кое Дејан Георгиевски се распоредува на работно мес-
то Самостоен Полицаец во ЕБР- ОСПО-БЈБ

- Решение бр. 22.6-14972/1 од 7.2.2020 година со 
кое Николчо Стојчевски се распоредува на работно мес-
то самостоен полицаец во ЕИП - СВР Скопје-БЈБ

- Решение бр. 22.6-14968/1 од 7.2.2020 година со 
кое Драгољуб Јовановски се распоредува на работно 
место самостоен полицаец во ПС ОН Карпош- СВР 
Скопје-БЈБ

-  Наредба бр.13.3.1-20502/1 од 14.2.2020 година со 
кое Тони Георгиев се задолжува да извршува работи и 
работни задачи на место државен советник за управува-
ње со човечки ресурси во кабинет на Министерот.

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

Бр. 44- 1512/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

804.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контро-

ла на опојни дроги и психотропни супстанции („Служ-
бен 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, од-
ржана на 15 февруари 2020 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 АГРИКУЛТУРА И ФАРМАЦИЈА СЕЈФ 
ФАРМА ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ С. БИСТРЕНЦИ 

ДЕМИР КАПИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 
за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за агрикултура и фарма-
ција СЕЈФ ФАРМА ДООЕЛ увоз – извоз с.Бистренци 
Демир Капија со број 19-103/3 од 12.2.2020 година.

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

 Бр. 44-1543/1   Претседател на Владата
15 февруари  2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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805.
Врз основа на член 44 став 4 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 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија,  на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа:

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

тово, а за потребите на ССОУ „Моша Пијаде“- Тетово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Северна Македо-

нија“.

Бр. 44-1545/1                                                           Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје                                                            Оливер Спасовски, с.р.
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806.
Врз основа на член 44 став 4 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 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија,  на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа:

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

Гевгелија, а за потребите на СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
 Оваа  одлука влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето во  „Службен весник на Република Север-

на  Македонија“.

Бр. 44-1546/1                                                                                        Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје                                                                                         Оливер Спасовски, с.р.
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807.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија,  на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА

ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа:

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

рово, а за потребите на ОСУ „Ацо Русковски“- Берово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
 Оваа  одлука влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  „Службен весник на  Република Северна  

Македонија“.

Бр. 44-1549/1                                                                                          Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје                                                                                         Оливер Спасовски, с.р.
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808.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА  ПРАВО НА  ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава пра-

во на трајно користење на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Северна Македонија, на ГП бр.5.7, 
кое претставува градежно изградено земјиште КП 
бр.11968 со површина од 1295 м2, запишана во Имотен 
лист бр.11486 КО Кавадарци 2 согласно Извод од план, 
Детален урбанистички план за дел од УБ 11К Блажо 
Алексов 2013-2018, донесен со Одлука на Советот на 
Општина Кавадарци бр.08-2529/7 од 18.7.2017 година, 
издаден од Општина Кавадарци под број 11-сл од 
21.6.2019 година за изградба на објект со намена-В4-
Државни институции.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

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

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

Бр. 44-1552/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

809.
Врз основа на член 10-а став 12 од Законот за про-

дажба и давање под закуп на деловните згради и делов-
ните простории на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија бр.13/13, 69/13, 
104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 
129/15, 6/16, 106/16 и 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија бр. 98/19), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ДЕЛО-
ВЕН  ПРОСТОР  СО  НЕПОСРЕДНА  СПОГОДБА 

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на недвижни ствари – деловен простор со 
непосредна спогодба бр.02-1624/13 од 11 февруари 

2020 година, донесена од Одборот на директори на Ак-
ционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за Ре-
публиката-Скопје, на седницата одржана на 11 февруа-
ри 2020 година.

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1573/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

810.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 
37/06 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 
2020 ГОДИНА ЗА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕН-
ТАЦИЈАТА  НА  ДЕКАДАТА  И  СТРАТЕГИЈАТА 

ЗА РОМИТЕ

Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 

16.000.000,00 денари од планираните средства во Буџе-
тот на Република Северна Македонија за 2020 година, 
раздел 13001 –Министерство за транспорт и врски, 
програма 1 – Администрација, Подпрограма 11 – Под-
дршка на имплементацијата на Декадата и Стратегија-
та за Ромите.

Член 2
На Општина Кочани се распределуваат 

16.000.000,00 денари од средствата за комунални ин-
фраструктурни и капитални проекти.

Член 3
Средствата се обезбедени во Буџетот на Министер-

ството за транспорт и врски за 2020 година на сметка 
130010025663718, Потпрограма 11-Поддршка на импле-
ментацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, став-
ка 488-Капитални дотации до ЕЛС.



15 февруари 2020 Бр. 41 - Стр. 13

Член 4
Се задолжува Министерството за транспорт и врски 

средствата од член 2 од оваа одлука, да ги префрли на 
посебна наменска сметка на Општина Кочани за кому-
нални инфраструктурни и капитални проекти.

Член 5
Општината да достави извештај еднаш годишно за 

наменското користење на средствата до Кабинетот на 
министерот без ресор, задолжен за имплементација на 
Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите 
во Република Северна Македонија.

Општината распределените средства треба да ги ис-
користи за намената предвидена во член 2 од оваа од-
лука, во спротивно општината има обврска да ги врати 
и уплати средствата во Буџетот на Република Северна 
Македонија.  

Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

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

Бр. 44-1592/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

811.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 февруари 2020го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА 
БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

МАКЕДОНИЈА Ц.О. – СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Северна 
Македонија ц.о. – Скопје за 2020 година, бр.02-360/1 
од 12.2.2020 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие Службен весник на Република Се-
верна Македонија ц.о. – Скопје на седницата одржана 
на 12.2.2020 година.

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

Бр. 44-1606/1   Претседател на Владата
15 февруари  2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

812.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.84/08, 35/11, 
84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 фев-
руари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ  И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА

– СКОПЈЕ Ц.О.

Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 
нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржува-
ње и заштита на магистралните и регионалните патиш-
та – Скопје ц.о. и тоа:

 -Еуродизел БС гориво ....................... 500.000 литри,
- Екстра лесно гориво ........................  30.000 литри 

и 
- Еуро супер 95 БС..................................10.000 литри. 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Јавното претпријатие  за одржување и зашти-
та на магистралните и регионалните патишта – Скопје 
ц.о. за извршување на основните работи од тековно и 
инвестиционо одржување на патишта, планирани со Го-
дишната програма за одржување и заштита на државни-
те патишта за 2020 година.

Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат 
на товар на Јавното претпријатие  за одржување и заш-
тита на магистралните и регионалните патишта – Скоп-
је ц.о.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

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

Бр. 44-1607/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

813.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен вес-
ник на Република Македонија‘‘ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија‘‘ бр.101/19 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИНА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ството за правда му престанува користењето на движ-
ните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за правда - Управа за извршување на санкциите.

Член 3
Министерот за правда склучува договор со 

директорот на Управата за извршување на санкциите, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“.

Бр. 44-1630/1   Претседател на Владата
15 февруари  2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

814.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА  ПРАВО НА  ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 

ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука на Општина Гостивар се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија, на ГП бр. Б.16.3, 
кое претставува дел од КП.бр.5882/4 со површина од 
10229 м2, градежно неизградено земјиште, КО Гости-
вар 2, запишано во Имотен лист бр.102638 согласно Из-
вод од Архитектонско урбанистички проект бр.18-/сл. 
од 3.7.2019 година, издаден од Општина Гостивар, 
одобрен со Потврда бр.18-1667/9 од 16.11.2018 година 

и согласно Извод од Детален урбанистички план бр.18-
/сл. од 10.10.2019 година, за блок 16,  донесен со Одлу-
ка бр.07-1086/1 од 30.8.2010 година од Советот на Оп-
штина Гостивар, за изградба на објект со класа на наме-
на – Д3-спорт и рекреација.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

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

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

Бр. 44-1631/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

815.
Врз основа на член 95 став 6 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.99/19 и 220/19), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА 

ПОЛИЦИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на 

затворската полиција за 2020 година изнесува 81,6 де-
нари.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, а ќе се применува започнувајќи со исплата на 
платата за јануари 2020 година.

Бр. 44-1632/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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816.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став  (3) од 

Законот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата доне-
сени од министерот за труд и социјална политика и 
тоа:

- Решение за прегледување и распоредување на до-
кументи/записи во Министерство за труд и социјална 
политика  бр. 03-1677/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти  бр. 
03-1679/1 од 14.2.2020 година;  

- Решение за oвластување за потпишување акти  бр. 
03-1680/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
03-1682/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
03-1683/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
03-1685/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
03-1686/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
03-1687/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
03-1689/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
04-1674/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за потпишување акти бр. 
04-1690/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за контрола на процеси 
на уравна постапка бр. 04-1693/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за одобрува-
ње на акти  бр. 04-1691/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлеж-

ности за водење на постапка бр.04-1694/1 од 14.2.2020 

година;

- Решение за oвластување за водење на постапка 

бр.04-1695/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластено службено лице за одобрува-

ње на акти бр.04-1684/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластено службено лице за одобрува-

ње на акти бр.04-1696/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за распоредување на административен 

службеник бр.04-1717/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за распоредување на административен 

службеник бр.04-1724/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за плата на административен службеник 

бр.04-1723/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за плата на административен службеник 

бр.04-1722/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластено службено лице за одобрува-

ње на акти бр.04-1696/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлеж-

ности за водење на постапка  бр.04-1697/1 од 14.2.2020 

година;

- Решение за овластено службено лице за потпишу-

вање на акти бр.04-1698/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за водење постапка бр. 

04-1699/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за водење постапка бр.04-

1700/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлеж-

ности за водење на постапка бр. 04-1701/1 од 14.2.2020 

година;

- Решение за овластување за водење постапка бр. 

04-1702/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за водење постапка бр. 

04-1703/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за потпишу-

вање на акти бр. 04-1704/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за водење постапка бр. 

04-1705/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлеж-

ности за водење на постапка бр. 04-1706/1  од 14.2.2020 

година;
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- Решение за овластено службено лице со надлеж-
ности за водење на постапка бр. 04-1707/1  од 14.2.2020 
година;

- Решение за овластување за контрола на процеси 
на управна постапка бр. 04-1708/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надежнос-
ти за водење на постапка  бр. 04-1709/1  од 14.2.2020 го-
дина;

- Решение за овластување за контрола на процеси 
на управната постапка бр. 04-1709/1  од 14.2.2020 го-
дина;

- Решение за овластување за прибирање и евиденти-
рање на предмети бр. 04-1711/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надежнос-
ти за водење на постапка  бр. 04-1712/1  од 14.2.2020 го-
дина;

- Решение за oвластување за водење на постапка бр. 
04-1713/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за контрола на процеси 
на управна постапка бр. 04-1714/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за водење на постапка бр. 
04-1715/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за прибирање и евиденти-
рање на предмети бр. 04-1716/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за oвластување за водење на постапка бр. 
04-1718/1 од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за прибирање и евиденти-
рање на предмети бр. 04-1719/1  од 14.2.2020 година;

- Решение за овластување за контрола на процеси 
на управна постапка бр. 04-1610/1  од 12.2.2020 година;

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

Бр.44-1633/1   Претседател на Владата
  15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

817.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контро-

ла на опојни дроги и психотропни супстанции („Служ-
бен 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, од-
ржана на 15 февруари 2020 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 ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЧИЛАМ

ДОО СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за трговија и услуги ЧИ-

ЛАМ ДОО Скопје со број 19-106/4 од  14.2.2020 го-

дина.

 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“.

Бр. 44-1635/1   Претседател на Владата

15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

__________

818.

Врз  основа  на  член  36 став 3 од  Законот  за  Вла-

дата на  Република  Македонија („Службен  весник  на 

Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Север-

на  Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 

2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА   ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-

РЕС  ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука  престанува да важи Одлуката за ут-

врдување  на градба од посебен интерес заради изработ-

ка на урбанистичко планска документација бр. 42-

8126/34 од 17 октомври 2016 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.192/16).
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

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

Бр. 44-1636/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

819.
Врз основа на член 27 став 6 од Законот за високото 

образование* („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

И НАУКА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобруваат средства наменети за 

покривање на дел од трошоците за бесплатен градски 
превоз на редовните студенти од државните универзи-
тети за академската година 2019/2020 година и дел од 
трошоците на бесплатен градски превоз на редовните 
студенти од државните универзитети за академската го-
дина 2020/2021.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се 

обезбедени од буџетот на Министерството за образова-
ние и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-
Високо образование, Потпрограма 40 – Високо образо-
вание, ставка 464 - разни трансфери, во износ од 
120.000.000,00 денари (сто и дваесет милиони денари). 

Член 3
Се задолжува Министерството за образование и нау-

ка да ја реализира оваа одлука со исплата на средствата 
од член 2 од оваа одлука, на сметка на Јавното сообра-
ќајно претпријатие Скопје – Скопје.

Член 4
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје 

до 31.1.2021 година, до Владата на Република Северна 
Македонија и до Министерството за образование и нау-
ка да достави извештај за реализација на средствата од 
член 2 од оваа одлука, за намената за која се одобрени.

Член 5
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје 

неискористените средства од член 2 од оваа одлука, 
должно е да ги врати во Буџетот на Република Северна 
Македонија.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Северна Македонија“ .

Бр. 44-1637/1   Претседател на Владата
 15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

820.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 
64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 
2019 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ НИКОЛА КАРЕВ“ –

ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Нико-

ла Карев“ - Охрид му се доделуваат вкупно 435.176,00 де-
нари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 
2020 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, 
расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во од-
нос на режии за греење, електрична енергија, потроше-
на вода и други трошоци, а кои не можеле да се предви-
дат и планираат во буџетот на Државниот студентски 
дом „ Никола Карев“ - Охрид.

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

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

Бр. 44-1638/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

821.
Врз основа на член 23 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 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе
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О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО 

СЕЛО СМОЈМИРОВО, ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Северна Македонија – корисник Ми-

нистерство за финансии, која се наоѓа на КП.бр.362/2 во викано место Ширините и тоа зграда 1, намена на 

зграда Ф2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 1410м², запи-

шана во Имотен лист бр.863 за КО Смојмирово-Вон г.р.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-

вање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – 

Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски 

вештачења број СВ V 164/19 од 24.7.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар 

во износ од 9.549.158,00 денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изне-

сува 9.549.158,00  денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет - страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија”.

                Бр. 45 - 8287/1-19                                             Претседател на Владата

        15 февруари  2020 година                                               на Република Северна Македонија,

                       Скопје                                               Оливер Спасовски, с.р.
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822.

О Д Л У К А
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА, ОСВЕН ОД 
ТВРДА ГУМА, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ОД ЧЕЛИК И ИЗОЛАЦИОНИ ДЕЛОВИ ОД

КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Бр. 45-9919/1-19 Претседател на Владата
10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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823.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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, 39/16 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 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 ФОТОНАПОНСКА СОЛАРНА 
ЦЕНТРАЛА КО КРУШЕВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА

КРУШЕВО

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 фотонапонска соларна централа КО Кру-
шево-вон г.р., Општина Крушево.   

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

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

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

Бр. 45-10427/1-19   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

824.
Врз основа на член 18 став (3) 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, „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Општина 

Кавадарци му престанува користењето на недвижна 
ствар која се наоѓа на улица „7-ми Септември” во Кава-
дарци,на КП.бр.12709, КО Кавадарци 2, запишана во 
Имотен лист број 1 сопственост на Република Северна 
Македонија и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, кат 1, намена на зграда: зграда 
за култура, уметност и информации, со внатрешна пов-
ршина од 320м2. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

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

Бр. 45-10653/1-19   Претседател на Владата
15 февруари  2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

825.
Врз основа на член 13 став (3) 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, „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе:

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНА 

СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на Општина Кавадарци се пренесу-

ва во сопственост без надомест недвижна ствар која се 
наоѓа на улица „7-ми Септември” во Кавадарци,на 
КП.бр.12709, КО Кавадарци 2, запишана во Имотен 
лист број 1 сопственост на Република Северна Македо-
нија и тоа: 

- зграда бр.1, влез 1, кат 1, намена на зграда: зграда 
за култура, уметност и информации, со внатрешна пов-
ршина од 320м2. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 46-10653/2-19   Претседател на Владата
15 февруари  2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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826.

П Р О Г Р А М А
ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ЗА 2020 ГОДИНА
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Бр. 44-1140/1 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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827.
Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2020 ГОДИНА

I
Во Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19) во делот I табелата се менува со нова табела која гласи:

II
Во делот IV во табелата во точката 11 износот “18.000.000.00” се заменува со износот “15.000.000,00”.
На крајот од табелата износот вкупно “316.000.000,00” се заменува со износот “313.000.000,00”.

III
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македо-

нија”.

                    Бр. 44-1363/1                                               Претседател на Владата
          15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
                        Скопје                                                    Оливер Спасовски, с.р.

__________
828.

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

I
Во Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.277/19) во делот IV, табелата се заменува со нова табела која гласи: 

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

                   Бр. 44-1594/1                                         Претседател на Владата
          15 февруари 2020 година                                         на Република Северна Македонија,
                         Скопје                                         Оливер Спасовски, с.р.
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