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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2970. 

Врз основа на членот 16 став (3) од Законот за висо-

кото образование (*) („Службен весник на Република 

Македонија" број 82/18) Собранието на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 11 септем-

ври 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 

 

1. Собранието на Република Северна Македонија 

дава согласност на Статутарната одлука за изменување 

на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

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

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-4964/1 Претседател на Собранието 

11 септември 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2971. 

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, од-

ржана на 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 

ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 

СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА-

БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Министер-

ството за локална самоуправа, 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 не можат да се продадат или раз-

менат како такви, согласно Одлуката за расходување 

на клима уреди во Министерството за локална самоуп-

рава бр. 02-2042/5 од 2.11.2018 година, донесена од ми-

нистерот за локална самоуправа. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-10268/1-18   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2972. 

Врз основа на член 18 став 1 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 10 

септември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИ-

ТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР „ДЕБОРУС“ -  

ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Здружението за заштита на кул-

турното наследство на територијата на Општина Дебар 

„Деборус“ - Дебар, се дава на трајно користење, без на-

домест недвижна ствар - објект - зграда бр. 1, влез бр. 

1, кат приземје, со површина од 68 м2, која се наоѓа на 

КП бр. 497/1, КО  Џепиште, запишана во Имотен лист 

бр. 40, сопственост на Република Северна Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3651/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2973. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 10 септември 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 18668, ул. 

„Браќа Рибар“ бб, KO Куманово и тоа зграда 1, намена 

на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од 

зграда 1,  намена на посебен дел од зградата ДП, со 

внатрешна површина од 69 м2, во корист на Република 

Северна Македонија во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6129/1     Претседател на Владата 

10 септември 2019  година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2974. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Северна 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 седни-

цата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се  наоѓа на КП бр.18668, ул. 

„Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 8, намена 

на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од 

зграда 1,  намена на посебен дел од зградата ДП, со 

внатрешна површина од 17 м2, во корист на Република 

Северна Македонија во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6133/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2975. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 26229/1, 

ул.„Доне Божинов“ бб, KO Куманово и тоа зграда 1, 

намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен 

дел од зграда 1,  намена на посебен дел од зградата ДП, 

со внатрешна површина од 16 м2, во корист на Репуб-

лика Северна Македонија во Катастарот на недвиж-

ности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6137/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019  година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2976. 

Врз основа на член 65 став (2) 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 10 сеп-

тември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП. бр. 18668, ул. 

„Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 6, намена 

на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од 

зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со 

внатрешна површина од 34 м2, во корист на Република 

Северна Македонија во Катастарот на недвижности. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6139/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2977. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 26229/1, 

ул.„Доне Божинов“ бб, KO Куманово и тоа зграда 1, 

намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен 

дел од зграда 3,  намена на посебен дел од зградата ДП, 

со внатрешна површина од 11 м2, во корист на Репуб-

лика Северна Македонија во Катастарот на недвиж-

ности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6141/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019  година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2978. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 сеп-
тември 2019 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 
НА  РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КПбр. 26229/1, 
ул.„Доне Божинов“  бб, КО Куманово и тоа зграда 2, 
намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР,  број на посебен 

дел од зграда 1,  намена на посебен дел од зградата ДП,  
со внатрешна површина од  11 м2,  во корист на Репуб-
лика Северна Македонија во Катастарот на недвиж-
ности. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 45-6142/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2979. 

Врз основа на член 65 став (2) 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 10 сеп-
тември 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.26229/1, 
ул.„Доне Божинов“ бб Куманово, КО Куманово и тоа 
зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на 
посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од згра-
дата ДП, со внатрешна површина од 11 м2, во корист 
на Република Северна Македонија во Катастарот на 
недвижности. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 45-6143/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2980. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 сеп-
тември 2019 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 
НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се  наоѓа на КП бр.13654/12, 
ул.„Октомвриска револуција“  бб, КО Куманово и тоа 
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зграда 3, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на 
посебен дел од зграда 1,  намена на посебен дел од 
зградата ДП,  со внатрешна површина од 16 м2,  во ко-
рист на Република Северна Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 45-6144/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2981. 

Врз основа на член 65 став (2) 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на  
10 септември 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 
НА  РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.17877, ул. „3-
та Македонска Ударна Бригада“ бб , KO  Куманово и 
тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број 
на посебен дел од зграда 1,  намена на посебен дел од 
зградата ДП, со внатрешна површина од 53м2, во ко-
рист на Република Северна Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 45-6145/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2982. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на  10 сеп-
тември 2019 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.18668, ул. 
„Браќа Рибар“  бб , KO  Куманово и тоа  зграда 5, наме-

на на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 
од зграда 1,  намена на посебен дел од зградата ДП,  со 
внатрешна површина од 17 м2,  во корист на Републи-
ка Северна Македонија во Катастарот на недвижности. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 45-6149/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2983. 

Врз основа на член 65 став (2) 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 10 сеп-
тември 2019 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.13654/12, 
ул.„Октомвриска Револуција“ бб, KO Куманово и тоа 
зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
дата ДП, со внатрешна површина од 16 м2, во корист 
на Република Северна Македонија во Катастарот на 
недвижности. 

     
Член 2 

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

 
Бр. 45-6151/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2984. 

Врз основа на член 65 став (2) 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 Републи-
ка Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на  
10 септември 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.18668, ул. 
„Браќа Рибар“ бб, KO Куманово и тоа зграда 9, намена 
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на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од 
зграда 1,  намена на посебен дел од зградата ДП, со 
внатрешна површина од 17м2, во корист на Република 
Северна Македонија во Катастарот на недвижности. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 45-6152/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2985. 

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), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 сеп-
тември 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО KИЧЕВО 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар во Ки-

чево, сопственост на Република Северна Македонија – 
корисник Министерство за финансии, која се наоѓа на 
КП бр.2713/2, бул. „Ослободување“ бб. и тоа: зграда 1, 
намена на зграда - деловна зграда вон стопанство, влез 
1, кат ПО, со внатрешна површина од 693 м2, запиша-
на во Имотен лист бр.23632, за КО Кичево 4. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи, со процене-
та вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ/EL5-82/2019 од 3.6.2019 го-
дина, во која проценетата вредност на недвижната 
ствар изнесува 5.165.508,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност на недвиж-
ната ствар и истата изнесува 5.165.508,00 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: 

 www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

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

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

 
Бр. 45-6335/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2986. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 10 септември 2019 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА 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, кое претставу-
ва дел од КП.бр. 11324 со површина од 367 м2, градеж-
но изградено земјиште, дел од КП.бр. 11324  со пов-
ршина од 120 м2, земјиште под зграда  1, дел од КП.бр. 
11324 со површина од 113 м2, земјиште под зграда  2, 
дел од КП.бр. 11324 со површина од 15 м2, земјиште 
под зграда  3, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен 
лист бр.4273 и дел од КП.бр. 11323 со површина од 13 
м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр. 
16470 со површина од 26 м2, градежно неизградено 
земјиште, дел од КП.бр. 16469 со површина од 19 м2, 
градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, за-
пишани во Имотен лист бр.2 односно со вкупна пов-
ршина од 673м2 согласно Извод од Детален Урбанис-
тички План Кавадарци, број 15-сл. од 19.2.2019 година, 
донесен со Одлука на Советот на Општина Кавадарци 
бр.01-996/1 од 5.4.1976 година, за изградба на објект со 
намена-пожарна. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-6404/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2987. 

Врз основа на член 65 став (2) 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 10 септември 2019 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.566/4, КО 
Карпош, на Бул.8-ми Септември бб, и тоа зграда 2, влез 
1, кат приземје, намена на зграда Д3-10, намена на по-
себен дел од зграда Т, во вкупна површина од 1459 м2 
во корист на Република Северна Македонија во Катас-
тарот на недвижности.  
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6409/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2988. 

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, 21/18 и „Службен весник на Ре-

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

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 

ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 

СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА-

БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши 

дејност или поседува дозвола за собирање и/или тран-

спортирање, преработка, рециклирање и уништување 

на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вред-

ност односно се дотраени, неупотребливи и технолош-

ки застарени и не можат да се продадат или разменат 

како такви согласно Одлуката за усвојување на Извеш-

тајот од извршениот вонреден делумен попис во Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија бр. 03-832/5 од 7.8.2019 година  донесена 

од Комисијата за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6462/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019  година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2989. 

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 10 септември 2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА 

НА  ПОВЕЌЕНАМЕНСКО  ПОДРАЧЈЕ   „ЈАСЕН“- 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавното претпри-

јатие за управување и заштита на повеќенаменско под-

рачје „Јасен“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-

торот на Јавното претпријатие за управување и зашти-

та на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје, 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. 45-6464/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2990. 

Врз основа на член 47 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), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – моторно 

возило сопственост на Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Северна Македонија со следните ка-

рактеристики и тоа:  
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- патничко моторно возило, 

- марка Ford,  

- тип FOCUS,  

- број на шасија EFOFXXWPDF2T46359,  

- број на мотор: 2T46359,  

- зафатнина на мотор 1596 см3,   

- сила на мотор 74 KW,  

- година на производство 2002, 

-  боја на каросерија црна /20,  

- со регистарски број: SK 193 LN. 

 

Член 2 

Продажбата на движнaтa ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии - Управа за имотно-правни работи, со процене-

та вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења бр. СВ V 182/19 од 9.8.2019 година, 

во која е проценета вкупната вредност на движната 

ствар од член 1 од оваа одлука на износ од 22.800,00 

денари.  

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 22.800,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: www.e-aukcii.gov.mk. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6465/1     Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2991. 

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 10 септември 2019 година, донесе 

                                                                             

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА 

КЛАСА НА НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМ-

ПЛЕКС КО СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА СВЕТИ  

НИКОЛЕ 

              

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на комплекс со основна класа на намена Б5-

хотелски комплекс КО Свети Николе, Општина Свети 

Николе. 
  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 8617 м2 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. 45-6490/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2992. 

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 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ЛОКАЛНА УРБАНИС-

ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА 

СУПРАСТРУКТУРА (ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА-ТЕРМОЕЛЕКТРАНА НА БИО-

МАСА И БИОГАС) КО ОЗДОЛЕНИ, ОПШТИНА  

ДЕБРЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2-комунална супрас-

труктура (производство на електрична енергија-термо-

електрана на биомаса и биогас) КО Оздолени, Општи-

на Дебрца. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-6505/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2993. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 101/14, 115/14, 116/15, 153/15, 

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 10 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА  

НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на правата на недвижности 

сопственост на Република Северна Македонија и тоа 

објект и земјиште кои се наоѓаат на ул. Рампо Левката 

во Прилеп, КП 13641, КО Прилеп. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6519/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2994. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 101/14, 115/14, 116/15, 153/15, 

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 10 септември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА  

НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 
во функција за запишување на правата на недвижности 
сопственост на Република Северна Македонија и тоа 
објект и земјиште кои се наоѓаат на ул. Рампо Левката 
во Прилеп, КП 13643, КО Прилеп. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-6519/2   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2995. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15,  27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“                

бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 
2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „УЈЕТ“ – СКОПЈЕ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватна установа за деца - Детска градинка ,,Ујет“ од 
Скопје, со седиште на ул. ,,Христијан Тодоровски Кар-
пош“ бр. 84, Општина Бутел. 

 
                                    Член 2 
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од основачот Сузана Са-
ли - Мертези со живеалиште на ул. ,,Дижонска 9“ бр. 4 
во Скопје. 

 

Член 3 
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско - рекреативни, 
културно - забавни активности, мерки и активности за 

подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на  детето на возраст 
од две до шест години живот, односно до поаѓање во 
основно училиште, согласно Законот за заштита на де-
цата.  
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Член 4 
Потребните соодветни, стручни и други работници 

кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспита-
ние на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и 
нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. 
,,Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 84, општина Бу-
тел во Скопје со површина од 200 м², како и отворен 
дел кој ќе се користи како површина за игра на деца на 
отворено од 50 м². 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е 45 деца, организирани во две згри-
жувачко - воспитни групи, согласно Законот за зашти-
та на децата. 

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/14). 

 
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо. За деца-
та на припадниците на другите заедници воспитно - об-
разовните активности ќе се изведуваат на јазикот на со-
одветната заедница за група деца, согласно  Законот за 
заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Северна Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 45–6535/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2996. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-
тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15,  27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“                
бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 
2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „АМИЧИ“ – КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватна установа за деца - Детска градинка ,,Амичи“ 
од Кочани, со седиште на ул. ,,Стево Теодосиевски“ бр. 
19-1/1. 

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од основачот Тодорка 
Таковска со живеалиште на ул. ,,Раде Кратовче“ бр. 
106 во Кочани. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско - рекреативни, 
културно - забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на  детето на возраст 
од две до шест години живот, односно до вклучување 
во основното образование, како и престој и исхрана за 
децата над шест години, односно од поаѓање во основ-
но училиште до десет години возраст, согласно Зако-
нот за заштита на децата. 

 
Член 4 

Потребните соодветни, стручни и други работници 
кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспита-
ние на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и 
нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. 
,,Стево Теодосиевски“ бр. 19-1/1 во Кочани  со пов-
ршина од 274 м². 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е 50 деца, организирани во три згри-
жувачко - воспитни групи, согласно Законот за зашти-
та на децата. 

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/14). 

 
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно  
Законот за заштита на децата. 
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Член 10 
Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Северна Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 45–6537/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2997. 

Врз основа на член 111, алинеја 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 
година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА–ДЕТСКА 

ГРАДИНКА „ТИА“ ВО ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одзема одобрението за основање 

на приватна установа за деца – детска градинка „Ти“ во 
Тетово, со седиште на ул. „Јован Ончевски“ бр.26 во 
Тетово, дадено со Одлука за давање одобрение за осно-
вање на приватна установа за деца – детска градинка 
„ТиА“ во Тетово бр. 42-6987/1 од 28 јули 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
131/15). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-6602/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2998. 

Врз основа на член 6 од Законот за правното нас-
ледство на Република Македонија на членството во 
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународна-
та финансиска корпорација, Меѓународното здружение 
за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање 
на инвестициите и за ефектуирање на членството на 
Република Македонија во Европската банка за обнова 
и развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата 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, 
140/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА 
СВЕТСКА БАНКА - МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИС-
КА КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  

 
1. За гувернер на Република Северна Македонија во 

групацијата Светска банка - Меѓународната банка за 
обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, 
Меѓународната финансиска корпорација и Мултилате-
ралната агенција за гарантирање на инвестициите, се 
именува д-р Нина Ангеловска, министер за финансии. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за именување на гувер-
нер на Република Македонија во групацијата Светска 
банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓу-
народното здружение за развој, Меѓународната финан-
сиска корпорација и Мултилатералната агенција за га-
рантирање на инвестициите, бр. 44-2627/1 од 13.6.2017 
година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6810/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2999. 

Врз основа на член 6 од Законот за правното нас-
ледство на Република Македонија на членството во 
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународна-
та финансиска корпорација, Меѓународното здружение 
за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање 
на инвестициите и за ефектуирање на членството на 
Република Македонија во Европската банка за обнова 
и развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата 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 Ма-
кедонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИ-
КА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА  

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
 

Член 1 
За гувернер на Република Северна Македонија во 

Европската банка за обнова и развој се именува д-р Ни-
на Ангеловска, министер за финансии. 

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за именување на гувер-
нер на Република Македонија во Европската банка за 
обнова и развој, бр. 44-2628/1 од 13.6.2017 година. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-6873/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3000. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи  („Службен весник  на Република Маке-
донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИ-
ТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Северна Македонија 
за државјаните на Република Азербејџан, до 90 дена во 
текот на 180 дена, во периодот од 16 септември 2019 
година до 15 март 2020 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа oдлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-6877/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3001. 

Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 
2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА  

ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за финансиска поддршка за произ-

водство на електрична енергија од повластени произво-
дители кои користат премија за 2019 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 29/2019), во член 
2 во ставот 1, износот „30.000.000“ се заменува со из-
носот „300.000“. 

 
Член 2 

Овaа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 45-6724/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3002. 

Врз основа на член 36 став (5) 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, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 сеп-
тември 2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 
НА ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-
СКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2019  

ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за промоција на обновливи извори 

на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност 
во домаќинствата за 2019 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.15/2019), во Делот II во во-
ведната реченица износот„ 50.000.000,00“ се заменува 
со износот „ 79.700.00,00“. 

Во точката 1 износот„ 5.000.000,00“ се заменува со 
износот „ 10.000.00,00“. 

Во точката 2 износот„ 25.000.000,00“ се заменува со 
износот „ 39.700.00,00“. 

 Точката 3  се менува и гласи:  
„ 3. надоместување на дел од трошоците за купува-

ње печки на пелети во домаќинствата до 50%, но не по-
веќе од 25.000 денари по домаќинство за 2019 година, 
во вкупен износ од 30.000.000 денари.“. 

 
II 

 Во Делот V во воведната реченица по зборот 
„програма“ се додаваат зборовите „во износ од 
15.000.000,00 денари“. 

По точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3 кои 
гласат: 

„ 2. Надоместокот на дел од средствата за купување 
печки на пелети од дел II точка 3 од оваа програма во 
износ од 15.000.000, 00 денари ќе го остварат лицата со 
ниски примања (во натамошниот текст: ранливи потро-
шувачи) кои треба да се вработени или едниот брачен 
другар да е вработен и нивните месечни примања во 
семејството да не го надминуваат нето приходот од 
30.000,00 денари. 

Правото на надоместок ранливите потрошувачи ќе 
го остварат  доколку: 

а) досега не користеле средства од Буџетот на Ре-
публика Северна Македонија за купување печки на пе-
лети во својот дом и 

б) имаат купено во своите домови печки на пелети 
по денот на објавување на Јавниот оглас, што се дока-
жува со следната документација:. 

- пополнет образец за барање кој може да се подиг-
не во архивата на Министерството за економија или да 
се обезбеди преку интернет страната на министер-
ството: www.economy.gov.mk; 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 
печки на пелети,  и тоа: 

- фискална сметка или  
- фактура со извод од деловна банка (со датум по 

денот на објавување на Јавниот оглас);      
- изјава заверена на нотар дека барателот досега не-

ма искористено средства од Буџетот на Република Се-
верна Македонија за купување на печки на пелети (об-
разецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата 
на Министерството за економија или да се обезбеди 
преку интернет страната на министерството: 
www.economy.gov.mk); 

- потврда од работодавецот за висината на исплате-
на плата и извод од банка за последните три (3) месеци 
за подносителот и на членовите на потесното семејство 
(доколку се вработени); 
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- потврда од Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Северна Македонија со која се докажува дека чле-
новите на потесното семејство не се вработени,  докол-
ку истите не се вработени; 

- доказ за членовите на потесното семејство  на ба-
рателот (извод од венчани, потврда за развод или по-
смртница за член од семејството) и 

- изјава дека барателот морално, материјално и кри-
вично одговара за внесените податоци (личните пода-
тоци и финансиските средства), потпишана од подно-
сителот на барањетo (заверена на нотар). 

в) барањето за искористување на правото на надо-
месток на дел од трошоците, заедно со потребната до-
кументација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН 
ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј 
Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје, со назнака – „ранлив пот-
рошувач“ 

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои 
ќе бидат утврдени во Јавниот оглас. 

Едно лице, односно едно домаќинство може да под-
несе само едно барање за добивање на надоместок. 

За датум на пристигање на барањето се смета дату-
мот на пристигнување  и заведување во евиденцијата 
на архивата на Министерството за економија најдоцна 
до 15:30 часот истиот работен ден. 

3. Доделувањето на надоместокот за барателите од 
точка 1  и точка 2 од овој дел ќе се врши по принципот 
„прв дојден прв услужен“. 

Точката 2 која станува точка 4 се менува и гласи: 
„ 4. Постапката за реализација на мерката од дел II 

точка 3 од оваа програма ќе се одвива на следниот на-
чин: 

а) Министерството за економија во третиот квартал 
од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни 
весници и истиот ќе биде отворен во времетраење од 
30 дена. Министерството за економија може да го про-
должи времетраењето на јавниот оглас во случај на не-
доволен број поднесени барања за точките 1 и 2 од овој 
дел.  

б) За спроведување на активностите за реализација 
на мерката од дел II точка 3 од оваа програма министе-
рот за економија ќе формира Комисија од три члена и 
нивни заменици.  

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-
тоста на условите за надоместување на дел од трошо-
ците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма и на 
министерот за економија ќе му предложат донесување 
на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

г) Комисијата ќе ги разгледа пристигнатите барања 
поднесени заклучно со последниот ден наведен во јав-
ниот оглас, заедно со потребната документација, и ќе 
го утврди точниот број на пристигнати уредни и ком-
плетни барања, според принципот „прв дојден прв ус-
лужен“.  

Министерството за економија го задржува правото 
да изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат ба-
рање. 

Лицата од точките 1 и 2 од овој дел кои имаат под-
несено барање, а немаат уредна и комплетна докумен-
тација неможе да остварат надомест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 
од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на донесено решение 
од министерот за економија, се до искористување на 
предвидените средства во Буџетот на Република Север-
на Македонија за оваа намена.  

Министерството за економија ќе објави Листа на 
баратели од точка 1 од овој дел кои го остваруваат пра-
вото на надомест и Листа на ранливи потрошувачи од 
точка 2 на овој дел кои го остваруваат правото на надо-
мест   на својата веб страната.“ 

 
III 

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

 
Бр. 45-6724/2   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3003. 
Врз основа на член 58-a став (4) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15, 129/15 и 213/15, 39/16 и 64/18), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесe 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ 
СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ 
НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 
ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИ-
МАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ 
НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗ-
ВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАК-
ЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ 
ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИТЕ ИЗВОРИ НА АРОМИ (

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот на посебните барања за екстракци-
они средства кои може да се користат во производство-
то на храна и состојки на храна, условите за нивна 
употреба во поглед на процесот за производсвото на 
категоријата храна и максималните дозволени нивоа на 
резидуи на ексктракционите средства во крајните про-
изводи и максималните дозволени нивоа на резидуи на 
екстракционите средства во аромите кои се добиваат 
од природни извори на ароми ,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/16, Прилогот се заменува 
со нов Прилог кој е составен ден од овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно 
добиена согласност од Владата на Република Северна 
Македонија. 

 
Бр. 02-1723/3 Агенција за храна 

12 јули 2019 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
 

                            

(
*
) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

2016/1855 на Европскиот парламент и на Советот од 19 октомври 
2016 година за усогласување на законодавството на земјите член-
ки за екстракциони растворувачи кои се употребуваат во произ-
водство на прехранбени производи и состојки на храна (CELEX 
број 32016L1855). 
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3004. 

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 

став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, 

ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ,  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА 

ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГ-

ЛЕД  ПРИ  УВОЗ  И  ТРАНЗИТ  НА  ПРАТКА СО  ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја прид-

ружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и по-

стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-

изводи од животинско потекло (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/19, 78/19, 

111/19 и 121/19), Прилогот 6, Дел 4 и Дел 8В се заменува со нов Прилог 6, Дел 4 и Дел 8В кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1976/2 Агенција за храна 

4 септември 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3005. 
Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска 

комора на Република Северна Македонија, Управниот 
одбор на Адвокатската комора на Република Северна 
Македонија на седница одржана на ден 2.9.2019 година 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 
 

Член 1 
Член 8 дел I точка 4 се менува и гласи: 
Награда во постапката пред нотар за предлог за из-

давање на нотарски платен налог, како и приговор про-
тив нотарски платен налог, во предлозите со вредност 
над 10.001,00 денар, изнесува 70% од предвидената во 
точка 2, а во постапката пред суд наградата е согласно 
предвидената во точка 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Во Тарифата за награда и надоместок на трошоците 

за работа на адвокатите, зборот „Македонија“ се заме-

нува со зборовите „Северна Македонија“, а зборот 

„АКРМ“ се заменува со зборот „АКРСМ“. 

 

Член 3 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“.  

 

 Адвокатска комора 

Бр. 02-940/2 на Република Северна  

4 септември 2019 година Македонија 

Скопје Претседател, 

адвокат Љубомир Михајловски, с.р. 
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