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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
2730. 

Указ бр. 3 
 26 август 2019 година 
 
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот 

за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 
24/12 и 190/16) 

 
СЕ ОДЛИКУВААТ: 
ВЛАДИМИР  ТОДОР  СИМОНОВСКИ 
ЗВОНКО  ИЛИЈА  ТОМЕСКИ 
КИРЕ  ДРАГИ  ГИЕВСКИ 
ПЕПИ  БОГОЈА  ТРАЈЧЕВСКИ 
ДРАГАН  ЗЛАТЕ  БЛАЖЕВСКИ 
АЛЕКСАНДАР  ЕФТИМ  ПЕТРОВСКИ 
САШО  ВЕЛКО  КРСТЕВ 
ПАНЧЕ  РАДИВОЈ  ИЛИОСКИ 
 
со МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
за покажаната исклучителна храброст и пожртвуваност при извршувањето на задачите во справувањето со 

огнената стихија за време на пожарот во станбена зграда на ул. „Народни херои“, Општина Кисела Вода, при 
што придонеле за навремено извлекување на загрозените станари.  

 
        Бр. 08-789/1                                            Претседател на Република 
26 август 2019 година                                            Северна Македонија, 
            Скопје                                             Стево Пендаровски, с.р. 
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2731. 
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и член 18 став 1 од Зако-
нот за одликувања и признанија на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
48/02, 24/12 и 190/16) ја донесувам следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Територијалната противпожарна бригада на 
Град Скопје 

 
се доделува признанието 
 
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕ-

ДОНИЈА 
за посветено извршување на задачите при гаснење 

пожари на подрачјето на градот Скопје, отстранување 
на непосредната опасност за настанување на пожари, 
спасување на животот на граѓаните и заштита на имо-
тот, загрозени од пожари и од експлозии, и останати 
активности во согласност со делокругот на работа. 

 
II 

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 08-788/1   Претседател на Република 

26 август 2019 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

2732. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
20 август 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА  

2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за основното образование по општини за 2020 го-
дина. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Северна Македони-
ја за 2020 година, во раздел 16001, Програма А-Децен-
трализација, Потпрограма А2-пренесување на надлеж-
ностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се 
врши финансирање на пренесените надлежности во ос-
новното образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 
64/18) и кои ги исполниле условите согласно член 46 
од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 
209/18) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, број на ученици во општината, број на ученици 
во предметна настава, број на ученици со посебни пот-
реби, густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи механизам на пра-
гови (долен и горен праг). 

 
Член  5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-
новно образование е според формулата: 

 
БДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп) 
 
БДОо - Блок дотација за основно образование за оп-

штина  
О - Основна сума по општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општина 
С - Стандард (износ)  по ученик 
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
Уп - Број на ученици во предметна настава во оп-

штина  
Упп - Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина  
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава 

(0.2) 
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг - коефициент (пондер) за густина на населенoст 

на општина: 
до 20 жители на км2 -  (0.6) 
од 20 до 50 жители на км2 - (0.4) 
од 50 до 70 жители на км2 - (0.2). 
 

Член  6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во ос-
новното образование. 

 
Член  7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини од Буџетот на Република Северна Македо-
нија, преку Министерството за образование и наука, 
месечно или по динамика во договор со Министерство-
то за финансии. 

 
Член  8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 
година. 

 
Бр. 45-5698/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2733. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 20 август 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО  

ОПШТИНИ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2020 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Северна Македони-
ја за 2020 година, во раздел 16001, Програма А-Децен-
трализација, Потпрограма А2-пренесување на надлеж-
ностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се 
врши финансирање на пренесените надлежности во  
основното образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11,  51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 
и 64/18). 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
во основно образование се: основна сума за општина, 
број на ученици во основно образование во општината, 
густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

       
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за основно образование е според формулата: 

 
НДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг) 
 
НДОо  -  Наменска дотација за основно образова-

ние за општина  
О - Основна сума по општина  
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ)  по ученик  
Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност 

на општина: 
до  20 жители на км2          -   ( 1.4) 
од  20 до 35 жители на км2 - (0.8) 
од  35 до 70 жители на км2 -  (0.6). 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за финансирање на пренесените надлежности 
во основното образование. 

Член 7 
Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 

по општини од Буџетот на Република Северна Македо-
нија, преку Министерството за образование и наука, 
квартално или по динамика во договор со Министер-
ството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 
година. 

          
Бр. 45-5702/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2734. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
20 август 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за средното образование по општини и градот 
Скопје за 2020 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Северна Македони-
ја за 2020 година, во раздел 160.01, Програма А-Децен-
трализација, Потпрограма А2-пренесување на надлеж-
ностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се 
врши финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините и градот Скопје на кои 
им се пренесени основачките права на средните учи-
лишта согласно Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 
и 64/18) и кои ги исполниле условите согласно член 46 
од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/15 и 
209/18) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и градот Скопје се: 
основна сума по општина и градот Скопје, број на уче-
ници во средно образование во општината и градот 
Скопје, број на ученици во стручно образование во оп-
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штината и градот Скопје и број на ученици со посебни 
потреби во средно образование во општината и градот 
Скопје.  

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за 
средно образование е според формулата: 

 
БДСо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + Ус  х Кс +Упп х Кпп 
 
БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/град Скопје  
О - Основна сума по општина/град Скопје 
ПУо - Пондерирани ученици во општина/град 

Скопје  
С - Стандард (износ)  по ученик  
Уо - Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина/град Скопје  
Ус - Број на ученици во стручно образование во оп-

штина/град Скопје 
Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование 

(0.2) 
Упп - Број на  ученици со посебни потреби во сред-

но образование во општина/град Скопје  
Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби во средно образование  (1). 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општините и градот Скопје од Буџетот на Република 
Северна Македонија, преку Министерството за образо-
вание и наука, месечно или по динамика во договор со 
Министерството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 
година. 

 
Бр. 45-6230/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2735. 
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата одржана на 20 
август, 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СО  

НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште во државна 
сопственост со непосредна спогодба со Сашко Димит-

ров   ул.„11 Октомври“ бр.9, Росоман, за земјоделско 
земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина 
од 8ха 48ар 40м2 кое се наоѓа на КП 2274/1-дел, во 
место викано Рамниште, катастарска култура овоштар-
ник, катастарска класа 1, со површина од 84840 м2 за-
пишана во Имотен лист бр.94 за КО Росоман. 

 
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 со времетраење до 17.7.2032 година.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-4458/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2736. 
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 
август 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СО  

НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште во државна 
сопственост со непосредна спогодба со Игор Милоше-
виќ ул.„Маршал Тито“ бр.25, Росоман, за земјоделско 
земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина 
од 8ха 48ар 41м2 кое се наоѓа на КП бр. 2274/1-дел, во 
место викано Рамниште, катастарска култура овоштар-
ник,  катастарска класа 1, со површина од 84841 м2 за-
пишана во Имотен лист бр.94 за КО Росоман. 

 
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 со времетраење до 17.7.2032 година.  
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-4460/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2737. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користе-

ње 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, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на  20 ав-
густ 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здрав-

ствена установа Универзитетски институт за радиоло-
гија Скопје да спроведе постапка за избор на правно 
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собира-
ње и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
уништување на отпад на движни ствари – опрема кои 
се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и 
не можат да се продадат или разменат како такви, сог-
ласно Одлуката за усвојување на Извештајот на Цен-
тралната пописна комисија за извршениот попис со 
состојба 31.12.2018 година број 02-112/4 од 13.2.2019 
година и Одлуката за отпис на дотраена опрема и апа-
рати – расход за 2018 година број 02-112/5 од 13.2.2019 
година, донесени од Управниот одбор на Јавната 
здравствена установа Универзитетски институт за ра-
диологија Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-5286/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2738. 
Врз основа на член 42 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 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ав-
густ 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Психијат-

риска болница „Скопје“- Скопје да спроведе постапка 
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува 
дозвола за собирање и/или транспортирање, прера-
ботка, рециклирање и уништување на отпад на движни 
ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и тех-
нолошки застарени и неможат да се продадат или раз-
менат како такви согласно Одлуката за усвојување на 
Извештај од Комисија за расход за извршен расход на 
основни средства и ситен инвентар во 2018 година 
бр.02-1414/5 од 26.12.2018 година и Одлуката за усво-
јување на Извештај од Комисија за расход за извршен 
расход на основни средства и ситен инвентар во 2019 
година бр.02-804/7 од 5.7.2019 година, донесени од 
Управниот одбор на ЈЗУ Психијатриска болница 
„Скопје“- Скопје.  

  
Член 2 

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

 
Бр. 45-5464/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2739. 
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, одржана на 20 ав-
густ 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА  

УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРАТОВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движнa ствар на Јавната здравствена уста-
нова Здравствен дом – Кратово („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.132/19), во членот 
1 зборовите „Министерството за здравство“ се замену-
ваат со зборовите „Јавната здравствена установа Град-
ска општа болница „8 Септември“ – Скопје“. 

 
Член 2 

Во членот 3 зборовите „министерот за здравство“ 
се заменуваат со зборовите „директорот на Јавната 
здравствена установа Градска општа болница „8-ми 
Септември“ – Скопје“. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-5580/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2740. 
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 20 август 2019 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ЧИФЛИСКА КРАСТА, ОПШТИНА ДЕБАРЦА 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина - варовник на локалите-
тот Чифлиска Краста, Општина Дебарца, број 24-
2521/1 од 1.4.2015 година, еднострано се раскинува од 
страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема 
поднесено барање за издавање на дозвола за експлоата-
ција на минерални суровини во рок од една година по 
склучување на договорот за концесија за експлоатација 
на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за експлоатација на минералната суровина - варов-
ник на Друштвото за производство, градежништво и 
трговија БАУШТЕЛЕ ГРУП ДООЕЛ с.Долно Средоре-
че Дебарца на локалитетот Чифлиска Краста, Општина 
Дебарца бр.42-1215/1 од 10.3.2015 година (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 43/15). 

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

 
Бр. 45-5615/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2741. 
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 20 август 2019 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА 
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“  

- СКОПЈЕ 
         

Член 1 
Во Одлуката за доделување на средства на Држав-

ниот студентски дом „Скопје“ – Скопје („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.127/19), во 

членот 2 точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „а се исплаќаат на четири еднакви месечни 
рати до крајот на 2019 година.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-5681/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2742. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користе-

ње 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 Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 20 
август 2019 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност на Јавната уста-

нова ученички дом на град Скопје „Здравко Цветков-
ски“ Скопје, да спроведе постапка за избор на правно 
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собира-
ње и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
уништување на отпад на движни ствари – кои се дотра-
ени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат 
да се продадат или разменат како такви, согласно Од-
луката за расход на основни средства и ситен инвентар 
број 02-86/1 од 22.5.2019 година, донесена од Управни-
от одбор на Јавната установа ученички дом на град 
Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-5684/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2743. 
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користе-

ње 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, 21/18 и „Службен весник на  Република 
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија,  на седницата одржана на 20 
август 2019 година, донесе 
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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: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Тетово 

за потребите на СОСУ „Моша Пијаде“-Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор 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 наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5704/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2744. 

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 20 aвгуст 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движната ствар – 

Пулт  работна маса, изработенa од оплеменета иверка 

во дезен од светло дрво, со димензии 235/50 см. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Казнено-поправната 

установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските 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. 45-5746/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2745. 

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

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

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

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

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

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

верна Македонија, на седницата одржана на 20 август 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НИ И ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижни и движни ствари на 

Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/06). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5749/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2746. 

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 

192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Ре-

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

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 

ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција на запишување на недвижност сопстве-

ност на  Република Северна Македонија, и тоа премер 
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на објект кој се наоѓа на ул.„Шуто Оризари“ бб, на КП 

број 4134/1, КП број 4134/3, КП број 4135/1, КП број 

4136/3 и КП број 4136/5. 

 

Член 2 

При премерот на објектите кои се наведени во чле-

нот 1 од оваа одлука, истиот не треба да се изврши на 

објектите кои се запишани во имотни листови на фи-

зички лица и тоа: 

-Објект на КП 4136/1 е во имотен лист бр.105941; 

-Земјиште како дел на недвижност 151/535 запиша-

но во имотен лист бр. 100825 – КО Бутел и на истата 

парцела КП 4136/5 – објект запишан на физичко лице. 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                                

Бр. 45-5932/1   Претседател на Владата 

30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2747. 

Врз основа на член 10 став (6) од Законот за еднак-

ви можности на жените и мажите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 166/14 и 150/15) Вла-

дата на Република Северна  Македонија, на седницата 

одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА ИНТЕР - РЕСОРСКА КОНСУЛТАТИВ-

НА И  СОВЕТОДАВНА ГРУПА ЗА  ЕДНАКВИ   

МОЖНОСТИ НА  ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање на Интер–ресорска кон-

султативна и советодавна група за еднакви можности на 

жените и мажите („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.114/17 и  60/18), во член 2 став 1 во воведната 

реченица  бројот „26“ се заменува со бројот „25“.  

 

Член  2 

Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден  од де-

нот на објавувањето  во „Службен весник на  Републи-

ка Северна Македонија“.   

 
Бр. 45-5955/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2748. 

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 и „Службен весник 

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

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 20 август 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 ДРЖАВНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИ-

ЦА СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ КО ТАБАНОВЦЕ,  

ОПШТИНА КУМАНОВО 

                                                                          

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Државна урбанистичка планска документација за 

изградба на бензинска пумпна станица со пратечки об-

јекти КО Табановце, Општина Куманово.    

                                                                

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со  вкупна површина од  16124м2, 

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. 45-6002/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
2749. 

Врз основа на член 53 став (1) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЗИГНАЦИЈА НА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ 

НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 

 

Член 1 

За давател на услуги на воздухопловна навигација 

(АТС услуги и метеоролошки услуги) врз ексклузивна 

основа во воздушниот простор на Република Северна 

Македонија, се дезигнира Акционерското друштво во 

државна сопственост за вршење на дејноста давање на 

услуги во воздухопловната навигација “М-НАВ” АД 

Скопје. 
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Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за дезигнација на давател 

на услуги на воздухопловна навигација („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.59/12). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6006/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2750. 

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 Северна Македонија“ бр. 98/19), а во 

врска со точка 4 од Националната стратегија за кон-

трола на мало и лесно оружје (МЛО) и Акционен 

план 2017-2021 (Ревидирана Верзија), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана 

на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА  

ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ 

 

Член 1 

За планирање, следење  и анализирање на состој-

бата со контролата на малото и лесно оружје, како и 

координирање на активностите на надлежните инс-

титуции  во Република Северна Македонија, кои ра-

ботат на решавањето на проблемите во врска со пре-

венцијата, искоренувањето на пролиферација на не-

легално оружје и контрола на легално оружје, а со 

цел создавање на поефикасна контрола врз малото и 

лесно оружје, се образува Национална комисија за 

мало и лесно оружје (во натамошниот текст: Нацио-

налната комисија). 

 

Член 2 

Националната комисија се состои од претседател, 

национално контакт лице, членови и секретар, име-

нувани од Владата на Република Северна Македо-

нија. 

Претседателот, националното контакт лице, члено-

вите и секретарот од став 1 на овој член, се именуваат 

по предлог од: Министерството за внатрешни работи, 

Министерството за правда, Министерството за од-

брана, Министерството за надворешни работи, Минис-

терството за економија, Министерството за труд и со-

цијална политика, Министерството за образование и 

наука, Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство и Министерството за финансии – Ца-

ринската управа. 

 

Член 3 

Лицата од член 2 од оваа одлука се именуваат за 

време од четири години и можат да бидат повторно 

именувани. 

 

Член 4 

Во извршување на работите од член 1 од оваа од-

лука, Националната комисија соработува со меѓународ-

ни организации и здруженија кои се вклучени во реша-

вањето на проблемите со контролата на малото и лесно 

оружје.  

 

Член 5 

Националната комисија доставува до Владата на 

Република Северна Македонија извештај за својата ра-

бота најмалку еднаш годишно. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за образување на Нацио-

нална комисија за мало и лесно оружје („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 58/07). 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-6112/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2751. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користе-

ње 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, 21/18 и „Службен весник на  Република 

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

ка Северна Македонија,  на седницата одржана на 20 

август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движните 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 Град Скопје за 

потребите на СУГС „Браќа Миладиновци“- Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

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

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

        Бр. 45-6231/1                                                 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година                                                 на Владата на Република 

           Скопје                                                  Северна Македонија, 

                                                Оливер Спасовски, с.р. 
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2752. 

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 20 август 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 ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРОКАН 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ 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 трговија и услуги ЕУ-

РОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ Скопје со број 19-

527/4 од 15.8.2019 година. 

 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6390/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
2753. 

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 одржана 

на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА-

ТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА  

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Генера-

лен секретаријат на Владата на Република Северна Ма-

кедонија му престанува користењето на движните 

ствари, и тоа: 
 

Движната 

ствар 

Карактеристи-

ки на движната 

ствар 

Количи-

на 

(парче) 

Вредност 

(во денари) 

   Клима уред  

 

инвертер (LG) , 

со моно сплит 

систем, eнер-

гетска класа 

А+, капацитет 

на ладење: 

9,5kW 

2 

 

 

590.000,00 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест, на Државната коми-

сија за спречување на корупција. 

         

Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Се-

верна Македонија склучува договор со претседателот 

на Државната комисијата за спречување на корупција 

со кој се уредуваат правата и обврските на движните 

ствари 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. 45-6416/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2754. 

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, 39/16 и „Службен весник на 

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

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 20 август 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  ИЗМЕНА И ДО-

ПОЛНА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА КУМАНОВО 

-БЕЉАКОВЦЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за 

изградба на  железничка пруга Куманово-Бељаковце,  

Општина Куманово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 21127 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
      Бр. 45-6426/1                                                   Заменик на претседателот 
20 август 2019 година                                                   на Владата на Република 
           Скопје                                                    Северна Македонија, 

                                                     Оливер Спасовски, с.р. 
____________________ 

2755. 
Врз основа на член 18 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), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА СОЦИЈАЛЕН И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ИН ВИВО – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвиж-
ни ствари, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа: 

1. недвижни ствари, кои се наоѓаат ул.„Зафирка“, на КП бр.202 КО Сретеново, запишани во Имотен лист 
бр. 1972,  и тоа:  

- зграда бр.1, деловна зграда вон стопанство, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 224 м2, 
- зграда бр. 2, помошни простории, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 37 м2 и 
2. недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул.„Локов“, на КП бр.2573 КО Радожда, запишани во Имотен лист 

бр. 10323, и тоа: 
- зграда бр.1, намена на згр.В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 221 м2, 
- зграда бр. 1, намена на згр. В4, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 213 м2, 
- зграда бр.2, намена на згр. В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 59 м2, 
- зграда бр. 3, намена на згр. В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 5 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од десет години, од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест, на Здружението  на граѓани за социјален и економ-
ски развој ИН ВИВО Скопје. 
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Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството 

за одбрана и Здружението на граѓани за социјален и економски развој  ИН ВИВО Скопје, во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука,  да се користат исклучиво за потребите на здружението, за 
активности поврзани со руралниот развој, едукацијата, социјалното претприемништво и унапредувањето на 
животната средина, односно истите да не се користат во комерцијални цели.  

 
Член 5 

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

 
        Бр. 45-6432/1                                                  Заменик на претседателот 
20 август 2019 година                                                   на Владата на Република 
            Скопје                                                    Северна Македонија, 

                                                    Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2756. 
Врз основа на член 10 став (7) од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 164/14 и 150/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 20 август 2019 година,  донесе    

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ИНТЕР–РЕСОРСКА  КОН-
СУЛТАТИВНА И СОВЕТОДАВНА ГРУПА ЗА ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И  МАЖИТЕ 

 
1. Во Решението за именување на членови на Интер-ресорска  консултативна и советодавна група за ед-

накви можности  на жените и мажите ( ,,Службен весник на Република Македонија“ бр.114/17 и 60/18), во 
точка 1 во алинејата 2 зборовите: „Спасена Ивановска“, се заменуваат со зборовите: „Кети Велкова“. 

Во алинејата 3 зборовите: „Ана Бурагева Алексова“ се заменуваат со зборовите: „Владанка Шиндева“. 
Во алинејата 7 зборовите: „Маринела Маричиќ Тушева“ се заменуваат со зборовите: „Анастасија Трајковска“. 
Во алинејата 10 зборовите: „Бранка М. Коцевска“ се заменуваат со зборовите: „Марија Теговска“. 
Во алинејата 18 зборовите: „Ивана Серафимова“ се заменуваат со зборовите: „Ирена Николов“. 
Во алинејата 22  зборовите: „ и Дијана Стојановиќ  Ѓорѓевиќ – член“ се бришат. 
2.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето  во „Службен  весник на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 
 

       Бр. 45-5955/2                                                  Заменик на претседателот 
20 август 2019 година                                                   на Владата на Република 
             Скопје                                                   Северна Македонија, 

                                                    Оливер Спасовски, с.р. 
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