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Нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај 

Албанците во Република Северна Македонија“ спаѓа 

во групата на народни престави и верувања, подгрупа 

народен календар и претставува комплекс на обредни 

практики со обреди со вегетација, обреди со оган, об-

реди со вода, обреди со конец и правење и носење на 

мартинки и други обреди. По своите карактеристики 

овој празник е поврзан со почетокот на еден нов вре-

менски период и затоа се изведуваат различни актив-

ности преку кои се внесува нов дух, односно нова 

енергија кај луѓето, стоката и земјоделските производи. 

Поради промената на временските услови се изразува 

задоволство од завршетокот на зимскиот период и по-

четокот на летниот период кога почнува да заживува 

природата, да се затоплува времето и кога почнуваат 

земјоделските и сточарските работи. 

Со прогласување на нематеријалното културно доб-

ро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна 

Македонија“ за културно наследство од особено зна-

чење, поткатегорија големо значење, се овозможува за-
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чувување и афирмација на овој празник кој се просла-

вува на 14 март (Летник) и кој  претставува составен 

дел на обичаите и песните од календарскиот циклус ко-

га се буди природата. 

 

Член 2 

За  нематеријалното  културно добро „Дита е вер’с 

кај Албанците во Република Северна Македонија“ се 

утврдува режим на заштита од прв степен, со следните 

мерки на заштита: 

- теренски истражувања со кои би се собрале што 

повеќе сеќавања на луѓето за изведбата на доброто, 

- популаризација на доброто преку пишаните и 

електронски медиуми, изработка на соодветни веб-

страници и портали, а особено преку изработката на 

документарни филмови на теми поврзани со заштите-

ното добро и 

- запознавање на помладите генерации со особенос-

тите на доброто преку нивно вклучување во изведбата 

и презентирањето на истото. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за нематеријалното културно добро „Дита е вер’с 

кај Албанците во Република Северна Македонија“ се 

утврдуваат и следните дополнителни мерки на заш-

тита:   

- продолжување на истражувањата на доброто со 

соодветно документирање во сите видови и начини на 

современо бележење, како и стручно и научно вредну-

вање и 

- обезбедување достапност на јавноста до доброто, 

преку негова презентација и популаризација. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4177/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2305. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „EТНО АСТРОНОМИЈА/СТА-

РА НЕБЕСНА КАРТА НА МАКЕДОНСКИОТ НА-

РОД“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО  

ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Eтно астроно-

мија/стара небесна карта на македонскиот народ“ (во 

натамошниот текст: Етно астрономијата), се прогласу-

ва за културно наследство од особено значење, потка-

тегорија исклучително значење. 

Етно астрономијата преставува комплекс од народ-

ни знаења, верувања и имагинарни претстави за небес-

ната тела и појави во вселената кои се негуваат во тра-

дицискиот светоглед на македонскиот народ. Тоа е 

фолклорно добро кое според Националната класифика-

ција на културното наследство ги опфаќа народната 

космогонија, народниот календар и народната метеоро-

логија.  Етно астрономијата е единствен, репрезентати-

вен и специфичен примерок на народната меморија и 

на народните претстави и практики поврзани со приро-

дата и вселената. Преку верувањето за поврзаност на 

земниот и небесниот свет, кои на овие простори и во 

поширокиот регион влечат корени од бронзеното вре-

ме и во долг временски период се пренесуваат од гене-

рација на генерација, како и преку бројните визуелни 

претстави, верувања, табуа, обредни и магиски поста-

пки со кои изобилува ова културно добро, на еден син-

тентизиран начин се согледува значењето и функцијата 

на народните знаења и практики поврзани со природа-

та и вселената.  

Со прогласување на Етно астрономијата за култур-

но наследство од особено значење, поткатегорија ис-

клучително значење, се овозможува зачувување на зна-

ењето за имињата, верувањата, обичаите и митовите 

поврзани со народните ѕвезди и соѕвездија, другите не-

бесни тела и нивните имагинарни претстави застапени 

во небесната карта кои се забележани и извлечени од 

колективната меморија на македонскиот народ. 
 

Член 2 

За Eтно астрономијата се утврдува режим на зашти-

та од прв степен, со следните мерки на заштита: 

- чување, почитување, одржување, негување и ко-

ристење на доброто согласно неговата намена во сов-

ременото образование и култура, 

- објавување зборници со изворни материјали, мо-

нографии и научни трудови, изработка на компаратив-

ни анализи, учество и организирање на меѓународни 

научни конференции во Република Северна Македони-

ја и странство, 
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- популаризација на доброто преку пишаните и 

електронски медиуми, изработка на соодветни веб-

страници и портали, а особено преку изработката на 

документарни филмови на теми поврзани со заштите-

ното добро, 

- преземање на активности за вклученост на добро-

то во едукативниот процес (вклученост на образовниот 

софтвер Stellarium) или преку неформалното образова-

ние (предавања во Планетариумот) и 

- едуцирање на кадар за пренесување на знаењето и 

вештините по пат на работилници, семинари, во фор-

малното и неформалното образование. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за Eтно астрономијата се утврдуваат и следните 

други мерки на заштита:  

- продолжување со истражувањата за доброто, пре-

ку соодветно документирање во сите видови и начини 

на современо бележење, 

- стручно и научно вреднување и 

- обезбедување достапност на информации за доб-

рото до јавноста, преку негова соодветна презентација 

и популаризација. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4181/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2306. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „ВЕЛИГДЕНСКИ ИГРИ ВО ПО-

РЕЧЕ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕ-

НО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  ИСКЛУЧИТЕЛНО  

ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Велигденски иг-

ри во Порече“ се прогласува за културно наследство од 

особено значење, поткатегорија исклучително значење. 

Нематеријалното културно добро „Велигденските 

игри во Порече“, како обреден циклус од социјални 

друштвени игри („Маски“, „Бајрачето“, „Вили само-

вили“, „Пилци“ и „Шутрачиња“ и други), претставу-

ва единствен пример на играчка традиција во која 

доаѓаат до израз архаичните култови на плодноста, 

заштита на родот и семејството и пролетната обнова 

на природата.  

Со прогласување на нематеријалното културно доб-

ро „Велигденските игри во Порече“ за културно нас-

ледство од особено значење, поткатегорија исклучи-

телно значење, се истакнува магиската и симболична 

функција на цел комплекс на активности со цел да се 

поттикне плодноста и будењето на животните сили на 

природата и луѓето во локалната заедница. Со заштита-

та на ова добро, се овозможува: 

- зачувување на доброто со оглед на незапирливото 

исчезнување на традиционалната духовна култура и 

ерозија на традиционалната народна религија, 

- ширење на знаењата за функциите на доброто и 

неговото практикување во локалната заедница од реги-

онот на Порече, општина Македонски Брод и 

- негова вклученост во формалното и неформалното 

образование преку пронаоѓање нова функција на игри-

те во раниот социјален детски развој. 

 

Член 2 

За нематеријалното културно добро „Велигденски-

те игри во Порече“ се утврдува режим на заштита од 

прв степен, со следните мерки на заштита: 

- чување, почитување, одржување, негување и ко-

ристење на доброто согласно неговата намена, 

- обезбедување одржливост на доброто преку иден-

тификување, документирање, научно истражување, за-

чувување, заштита, поттикнување, пренесување на тра-

дицијата на идните генерации по пат на формално и не-

формално образование, 

- ревитализација и афирмација на доброто во нов 

контекст интересен за пошироката јавност преку реви-

тализација на напуштените сегменти на доброто, 

- продолжување со истражувањата на доброто со 

соодветни документирања во сите видови и начини на 

современото бележење, како и стручно и научно вред-

нување и 

- поттикнување на учество на заедницата и групите 

коишто го практикуваат доброто во изведување и пре-

несување на доброто. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за нематеријалното културно добро „Велигден-

ските игри во Порече“ се утврдуваат и следните допол-

нителни мерки на заштита: 
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- вклучување на доброто во соодветни културни ма-

нифестации со кои се презентира локалната и нацио-

налната култура на Република Северна Македонија во 

и надвор од нејзините граници и 

- обезбедување достапност на јавноста до доброто, 

преку негова презентација и популаризација. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4182/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2307. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна  Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „ОБИЧАЈОТ МАРТИНКИ“  

ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО  

ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

 Нематеријалното културно добро „Обичајот 

Мартинки“ (во натамошниот текст: Мартинките), се 

прогласува за културно наследство од особено зна-

чење, поткатегорија исклучително значење. 

Мартинките спаѓаат во групата на народни обичаи 

и обреди, подгрупа обичаи од годишниот циклус, од 

типот Летник/Марта и  претставуваат социјална прак-

тика на изработка и носење амајлии од усукани волне-

ни конци, најчесто во црвена и бела боја (во минатото 

постоеле и сини мартинки). Вообичаено се носат во те-

кот на месецот март при што тоа означува и времетрае-

ње на заштитата на луѓето од зло, несреќа, односно да 

им донесе здравје и среќа. Автентичноста на доброто 

изразена преку степенот на присутност на изворните, 

односно оригиналните техники на изработка (сучење, 

плетење), зачуваната форма на изработка на мартин-

ките, белегзијата, разновидноста изразена како богат-

ство на разни орнаменти кои им се прикачуваат, однос-

но во присутноста на разните форми на мартинки кои 

денес под влијание на современиот начин на третирање 

на традицијата во облековната култура добиваат фун-

кција на моден детаљ, интегралноста која се манифес-

тира преку степенот на единство на функциите и оби-

чаите и верувањата поврзани со оваа социјална практи-

ка како нејзината вклопеност во современата култура и 

начин на облекување на повеќе етникуми во Република 

Северна Македонија,  придонесува за неговото култу-

ролошко значење. 

Со прогласување на Мартинките за културно нас-

ледство од особено значење, поткатегорија исклучи-

телно значење се овозможува: 

- зачувување на оваа забавна социјална практика 

која во својата основа претставува знаење и вештина на 

изработка, носење и подарување амајлии изработени 

од црвени и бели волнени конци;  

- ширење на сознанијата за обредот и неговото 

практикување, негова афирмација во нов современ ур-

бан контекст интересен за пошироката јавност. 

 

Член 2 

За Мартинките се утврдува режим на заштита од 

прв степен, со следните мерки на заштита: 

- чување, почитување, одржување, негување и ко-

ристење на доброто согласно неговата намена; 

- обезбедување одржливост на доброто преку 

идентификување, документирање, научно истражу-

вање, зачувување, поттикнување, пренесување на 

знаењето и вештините поврзани со доброто на 

помладите генерации по пат на формално и нефор-

мално образование и ревитализација на напуштените 

сегменти на доброто;  

- поттикнување на пренесувањето и негувањето на 

доброто во изворните и други средини; 

- продолжување со истражувањата на доброто со 

соодветни документирања во сите видови и начини на 

современото бележење, како и стручно и научно вред-

нување;  

- популаризирање и промовирање на доброто со од-

ржување на изложби, стручни собири, како и преку 

електронските медиуми. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за Мартинките се утврдуваат и следните допол-

нителни мерки на заштита:  

- вклучување на Мартинките во соодветни култур-

ни манифестации со кои се презентира националната 

култура на Република  Северна Македонија, во и над-

вор од нејзините граници; 

- вклучување на Мартинките во соодветни страте-

гии за одржливост и развој на руралните средини, стра-

тегии за развој на туризмот, образованието и слично; 
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- обезбедување достапност на јавноста до доброто, 

преку негова презентација и популаризација. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4183/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2308. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна  Македонија, на седницата, одржана на 

16 јули 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „ПОБРАТИМСТВОТО НА 

ГОВЕДАР КАМЕН“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕД-

СТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Побратимството 

на Говедар Камен“ се прогласува за културно наслед-

ство од особено значење, поткатегорија исклучително 

значење. 

Нематеријалното културно добро „Побратимството 

на Говедар Камен“, како фолклорно добро, спаѓа во 

групата на народни престави и верувања, од подгрупа-

та на свети и лековити камења, тип камења за плодност 

и преставува комплекс од обредни дејствија со симбо-

лична функција кои се случуваат на празникот Ѓурѓов-

ден (6 мај) на светиот камен во селото Пеширово, Све-

тиниколско за кој се верува дека има исцелителски и 

заштитни моќи. По своите карактеристики овој обред 

се истакнува со специфични и исклучително богати 

содржини од верувања и магиски дејства поврзани 

пред сѐ со жени кои не можат да добијат пород подолг 

временски период. На светиот камен во селото Пеши-

рово, Светиниколско се практикуваат обреди на побра-

тимување на жена-неродка со непознат маж со што се 

верува дека ќе се постигне позитивен исход во лечење-

то на бездетството. Автентичноста на овој вид на арха-

ично побратимство кое се разликува од другите видови 

на побратимство се состои во склучување на побратим-

ството во контекст на обредни активности и практики 

околу еден свет камен во селото Пеширово, Светини-

колско. 

Со прогласување на нематеријалното културно доб-

ро „Побратимството на Говедар Камен“ за културно 

наследство од особено значење, поткатегорија исклу-

чително значење, се овозможува: 

- меморијализација на архаични знаења и практи-

ки од традициската духовна култура на Република 

Северна Македонија, поврзани со обред за склучува-

ње духовно сродство (побратимство) базирано на 

примордијалните потреби на една бездетна семејна 

заедница; 

- документирање на народната свест и неговата ис-

клучителна духовна креативност во соочувањето со 

проблемите поврзани со животот и здравјето во една 

заедница. 

 

Член 2 

За нематеријалното културно добро „Побратим-

ството на Говедар Камен“ се утврдува режим на 

заштита од прв степен, со следните мерки на заш-

тита: 

- објавување на зборници со изворни материјали, 

монографии и научни трудови во научни списанија; 

- проучување на доброто во рамки на различни со-

цијални етнолошки и друг вид научни проекти; 

- вклучување на знаења за доброто во наставни 

програми на хуманистичките и социјалните научни 

дисциплини (етнологија, фолклористика, народна кни-

жевност или историја на религиите). 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за нематеријалното културно добро „Побратим-

ството на Говедар Камен“ се утврдуваат и следните до-

полнителни мерки на заштита: 

- соодветно аудиовизуелно документирање на прак-

тиките на ова доброто, во сите видови и начини на сов-

ремено бележење и научно вреднување; 

- презентирање на доброто на научната и поширо-

ката јавност. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                        

Бр. 45-4185/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2309. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна  Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „МАШКА ПОВОРКА МЕЧКА-

РИ ОД ПРИЛЕП“  ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Машка поворка 

Мечкари од Прилеп“ (во натамошниот текст: Мечка-

рите), се прогласува за културно наследство од особено 

значење, поткатегорија големо значење.  

Мечкарите, како игри поврзани со обредите и оби-

чаите за поклади, се рариретна зимска машка поворка 

со маски која е поврзана исклучиво со празнувањето на 

празникот Прочка и почетокот на Велигденските пости 

во градот Прилеп.  

Со прогласување на Мечкарите за културно наслед-

ство од особено значење, поткатегорија големо зна-

чење, се овозможува зачувување и афирмација на оваа 

рариретна зимска машка поворка со маски. 

По своите карактеристики оваа поворка се издвоју-

ва од други слични зимски поворки со маски според 

нејзините изведувачи кои припаѓаат на еснафот на ка-

сапите, времето на изведување (на Прочка), специфи-

ките на маските (антропоморфизирани маски изработе-

ни од животински кожи) и посета на поворката по до-

мовите. Учесниците употребуваат и обредни реквизити 

(стапови и ѕвона и торби со пепел) а се придружени од 

зурли и тапани. 

Автентичноста на Мечкарите се согледува во тоа 

што се појавуваат како уникатна маскирана поворка са-

мо во градот Прилеп. Реткоста на нивната изведба во 

еден регион на Република Северна Македонија и 

врските што можат да се воспостават со сличните по-

ворки на Балканот, укажува на потекло од подалечното 

архаично (предхристијанско) минато. Зачуваноста на 

доброто денес се манифестира во изведбата како орга-

низирана форма која е прецизно врзана за празникот 

Прочка, но е и суштински дел на прилепскиот карневал 

со утилитарна функција. Со тоа поворката на Мечкари-

те освен етнографски добива и други значења (соци-

јални, културни, туристички) кои се надвор од извор-

ното. 

Член 2 

За  Мечкарите се утврдува режим на заштита од прв 

степен, со следните мерки на заштита: 

-теренски истражувања за собирање етнографски 

материјали (аудио, видео и фото документирација); 

- популаризација на доброто преку пишани и елек-

тронски медиуми, изработка на соодветни веб-страници 

и портали, а особено преку изработка на документарни 

филмови на теми поврзани со заштитеното добро и 

- запознавање на помладите генерации со особенос-

тите на доброто преку формалното и неформалното об-

разование. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за  Мечкарите се утврдуваат и следните дополни-

телни мерки на заштита:  

-продолжување на истражувањата на доброто со со-

одветно документирање во сите видови и начини на 

современо бележење како и стручно и научно вредну-

вање и 

- обезбедување достапност на јавноста, презентаци-

ја и популаризација. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4196/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2310. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна  Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛ-

ТУРНО ДОБРО „МАШКА ВЕЛИГДЕНСКА ПОВОР-

КА КУЛИ ВО МАКЕДОНСКИ БРОД“ ЗА КУЛТУР-

НО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,  

ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Машка велиг-

денска поворка Кули во Македонски Брод“ (во ната-

мошниот текст: Кулите), како тип на обредни ора  од 
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подгрупата на народни танци, од групата на народна 

музика и танци, се прогласува за културно наследство 

од особено значење, поткатегорија исклучително зна-

чење. 

Со прогласување на Кулите за културно наследство 

од особено значење, поткатегорија исклучително, се 

овозможува зачувување и афирмација на овој комплекс 

на орски обичаи и игри кој е поврзан исклучиво со ве-

лигденскиот циклус на празнувања во градот Македон-

ски Брод. 

По своите карактеристики Кулите се издвојуваат 

од другите празнувања од велигденскиот циклус по-

ради својата уникатност како единствен таков ком-

плекс од обичаи и игри зачуван во Република Север-

на Македонија. Уникатноста на Кулите се манифес-

тира во стилот и начинот на изведување на игрите, 

нивната музичка придружба на гајда, начинот на 

формирање на кули од луѓе (станува збор за двојни 

кули), како и вклучување на иницијациски елементи 

преку мерење на силата храброста и подготвеноста 

на млади момчиња од заедницата да ги носат своите 

соиграчи (кои ги формираат кулите) на своите раме-

на во натпреварувачка трка.  

Автентичноста на Кулите се истакнува преку нив-

ниот  начин на изведување, почнувајќи од самиот на-

чин на формирање на кулите, патот и носењето на ку-

лите во должина од 500 метри, како и застапеноста на 

млади, храбри, и силни момчиња се карактеристични 

само за овој обичај кој се изведува на вториот ден на 

Велигден. Реткоста на овој обичај кој е единствен  на 

начинот на своето изведување во Република Северна 

Македонија па и пошироко. Впечатливоста на Кулите е 

што обичајот е толку прифатен од локалната заедница 

што тој редовно се одржува и масовно се подржува од 

самата заедница. 

 

Член 2 

За Кулите  се утврдува режим на заштита од прв 

степен, со следните мерки на заштита: 

- популаризација на доброто преку пишани и елек-

тронски медиуми, изработка на соодветни веб-стра-

ници, портали, изработката на професионални и ама-

терски документарни филмови на теми поврзани со 

заштитеното добро; 

- запознавање на помладите генерации со особенос-

тите на доброто преку нивно вклучување во изведбата 

на истото, но и преку образовните програми и 

- создавање на дата база на активни носители на 

доброто и нивно меѓусебно повеќенасочно вмрежува-

ње во локалната заедница. 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за Кулите  се утврдуваат и следните дополнител-

ни мерки на заштита:  

-продолжување на истражувањата на доброто со со-

одветно документирање во сите видови и начини на 

современо бележење како и стручно и научно вредну-

вање  (кинетографски, мелографски записи); 

- редовно снимање и афирмација преку презентира-

ње на документарни и слични емисии кои ќе создадат 

свестност и знаење кај пошироката заедница за Велиг-

денските празнувања и изведувањето на Кулите и 

- продолжување со одржувањето но и подигнување 

на организациските вештини на носителите на овој 

обичај на повисоко национално ниво. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4205/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2311. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна  Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА  НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „ЅВОНЧАРСКИ ЗАНАЕТ ВО 

БИТОЛА”  ЗА  КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО  ОД 

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУ-

ЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Ѕвончарски за-

нает во Битола“ се прогласува за културно наследство 

од особено значење, поткатегорија исклучително зна-

чење. 

Нематеријалното културно добро „Ѕвончарски за-

нает во Битола“ припаѓа во групата на стари и ретки за-

наети. Посебната карактеристика на ѕвончарскиот за-

нает во Битола произлегува од неговата единственост 

на територијата на градот Битола и Република Северна 

Македонија, кој преставува симбол на градот и култу-
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рата на стариот градски живот во Битола и е втемелен 

во културната меморија преку именувањето на т.н 

„Улица на ѕвончарите” со што овој занает има поширо-

ко културно значење не само за градот Битола, туку и 

за поширокиот регион. 

Со прогласување на нематеријалното културно доб-

ро „Ѕвончарски занает во Битола“ за културно наслед-

ство од особено значење, поткатегорија исклучително 

значење, се овозможува: 

- зачувување и афирмација на овој занает кој е сѐ 

поредок во Република Северна Македонија, а во градот 

Битола постои само еден носител на знаењата и вешти-

ните на овој занает и 

- зачувување на знаењата и вештините на целокуп-

ниот технолошки процес на изработка на ѕвонците, ка-

ко и алатите наменети за таа цел, во неговата оригинал-

на форма, без нарушување на интегритот на произвед-

ствениот процес. 

 

Член 2 

За нематеријалното културно добро „Ѕвончарски 

занает во Битола” се утврдува режим на заштита од прв 

степен, со следните мерки на заштита: 

-  популаризација на доброто преку пишани и елек-

тронски медиуми, 

- изработка на соодветни веб-страници и портали, 

особено изработка на документарни филмови на теми 

поврзани со заштитеното добро; 

- различни начини на стимулација на преносот на 

знаењата за овој вид занаетчиско производство во фор-

малното и неформалното образование и 

- пронаоѓање нов начин на користење на ѕвонците 

како утилитарни предмети, но и како сувенири. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за нематеријалното културно добро „Ѕвончарски 

занает во Битола” се утврдуваат и следните дополни-

телни мерки на заштита:  

- продолжување на истражувањата на доброто со 

соодветно документирање во сите видови и начини на 

современо бележење, како и стручно и научно вредну-

вање; 

- афирмација преку презентирање на документарни 

и слични емисии и 

- продолжување и помагање на одржувањето на 

овој занает преку активности на невладиниот сектор. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                       

Бр. 45-4212/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2312. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Репуб-

лика Северна  Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе  
 

ОДЛУКА 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО ДОБРО „ТРАДИЦИОНАЛЕН СПОРТ 

И ВЕШТИНА ПЕЛИВАНСТВОТО ВО КАРШИЈАК, 

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ“ ЗА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,   

ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 

Нематеријалното културно добро „Традиционален 

спорт и вештина Пеливанството во Каршијак, општина 

Студеничани“  (во натамошниот текст: Пеливанството) 

се прогласува за културно наследство од особено зна-

чење, поткатегорија големо значење.  Пеливанството  е 

дел од групата на традиционални игри и вештини и 

претставува ритуално борење кое започнува со церемо-

нијално претставување на учесниците кои играат 

традиционален танц наречен перде и музичка прид-

ружба со зурли и тапани. 

Со прогласување на Пеливанството за културно 

наследство од особено значење, поткатегорија големо 

значење, се овозможува: 

- зачувување и афирмација на Пеливанството како 

традиционален спорт и вештина која претставува свое-

виден културен артефакт со значајна вредност од 

османлискиот период; 

- зачувување и афирмација на циклусот натпревари 

кои во традиционален манир се организираат во селото 

Студеничани каде оваа вештина се пренесува на 

помладите генерации во континуитет и 

- трансфер на знаењата поврзани за Пеливанството 

кој како традиционален спорт и вештина вклучува цел 

систем на знаења поврзани за традиционалната облека, 

категории на учесници, критериуми за оценување на 

спортската подготвеност и борбеност на учесниците. 
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Член 2 

За Пеливанството се утврдува режим на заштита од 

прв степен, со следните мерки на заштита: 

- популаризација на доброто преку пишаните и 

електронски медиуми;  

- изработката на документарни филмови на теми 

поврзани со заштитеното добро; 

- континуирано регистрирање на изворниот матери-

јал, негова стручно-научна обработка и презентирање 

на научната и пошироката јавност; 

- поттикнување на учество на заедницата и групата 

кои што го практикуваат доброто во идентификува-

њето, дефинирањето, изведувањето и пренесување на 

доброто; 

- популаризирање и промовирање на доброто со од-

ржување на изложби, стручни собири, фолклорни 

смотри, фестивали како и преку електронските меди-

уми,аудио и видео записи и 

- пренос на постојните записи на дигитален носач, 

според стандардите за аудио и друг вид на архивирање, 

согласно изготвениот елаборат за валоризација на не-

материјалното културно наследство. 

 

Член 3 

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа од-

лука, за Пеливанството, се утврдуваат и следните до-

полнителни мерки на заштита:  

- продолжување на истражувањата на доброто со 

соодветно документирање во сите видови и начини на 

современо бележење како и стручно и научно вредну-

вање; 

- создавање регистар на борачи-пеливани и 

- обезбедување достапност на јавноста, преку пре-

зентација и популаризација на овој традиционален 

спорт и вештина; 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4215/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2313. 

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ 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) и член 17 

став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

16 јули 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-

ЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИ-

НЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“,  

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 

Член 1 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на – термоминерална вода се доделува во функција на 

експлоатација на минералната суровина – термомине-

рална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо 

Нагоричане. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 

на минерална суровина се стекнува со доделување на 

концесија, единствен начин за продолжување на деј-

носта е да се додели под концесија минералната суро-

вина  определена со оваа одлука. 

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 

експлоатација на минерална суровина – термоминерал-

на вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо 

Нагоричане е создавање на услови за рамномерно ис-

користување на минералната суровина и создавање ус-

лови за нејзина експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е експлоатација на мине-

рална суровина – термоминерална вода на локалитетот 

„Стрновец“, Општина Старо Нагоричане. 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на – термоминерална вода ќе се додели на понудувачот 

кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската 

документација и јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за ек-

сплоатација на минерална суровина – термоминерална 

вода ќе биде спроведена по пат на јавен повик со елек-

тронска аукција во рок од 360 дена од денот на форми-

рање на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесија за експлоатација, Владата на Република 

Северна Македонија на предлог на министерот за еко-

номија формира Комисија за спроведување на поста-

пката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-

ла на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
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на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Северна Македонија на одобру-

вање. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за експлоатација на минерал-

на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 

од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4437/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2314. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанис-

тички план за Градски четврти 2, 3, 4, 5,  7, 8 и 10 фор-

мирани со Генерален урбанистички план за Крушево 

донесен со Одлука на Советот на oпштина Крушево 

бр.07-609/4 од 30.7.2013 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2315. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанис-

тички план за Блок 12 од Генерален урбанистички план 

за Гевгелија донесен со Одлука на Советот на oпштина 

Гевгелија бр.07-1436/1 од 16.7.2012 година. 
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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. 45-4860/2 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2316. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во фун-

кција на планирање на просторот, предвидено со Годиш-

ната програма за финансирање на изработката на урба-

нистички планови, регулациони планови на генерални ур-

банистички планови, урбанистичко-планска документа-

ција и урбанистичко-проектна документација за 2018 го-

дина се утврдуваат работите за изработка на ажурирана 

геодетска подлога за Детален урбанистички план за Блок 

6.3 од Градска четврт 6 од Генерален урбанистички план 

за Прилеп донесен со Одлука на Советот на oпштина 

Прилеп бр.25-2888/5 од 28.12.2015 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-4860/3 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2317. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.124/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанис-

тички план за Блок 11.4 од Градска четврт 11 од Гене-

рален урбанистички план за Прилеп донесен со Одлука 

на Советот на oпштина Прилеп бр.25-2888/5 од 

28.12.2015 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/4 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2318. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-

тички план за Кратово за површина во плански опфат 

на Генералниот урбанистички план за Кратово донесен 

со Одлука на Советот на oпштина Кратово бр.07-514 

од 12.12.2002 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-4860/5 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2319. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план 

за село Мешеишта за површина во плански опфат на 

Општ акт за село Мешеишта донесен со Одлука на Со-

ветот на oпштина Дебрца бр.09-489/21 од 3.4.2015 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-4860/6 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 



23 јули 2019  Бр. 150 - Стр. 15 

 
 

2320. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

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

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план 

за село Василево за површина во плански опфат која ќе 

се утврди врз основ на фактичката изграденост на се-

лото. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/7 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2321. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

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

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-

тички план за Тетово за површина во плански опфат на 

Генералниот урбанистички план за Teтово донесен со 

Одлука на Советот на oпштина Тетово бр.07-430/3 од 

16.4.2003 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/8 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2322. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

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

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги 

во функција на планирање на просторот, предвидено 

со Годишната програма за финансирање на изработ-

ката на урбанистички планови, регулациони планови 

на генерални урбанистички планови, урбанистичко-

планска документација и урбанистичко-проектна до-

кументација за 2018 година се утврдуваат работите 

за изработка на ажурирана геодетска подлога за Ур-

банистички план за село Брвеница за површина во 

плански опфат на Општ акт за село Брвеница доне-

сен со Одлука на Советот на oпштина Брвеница 

бр.08-811/11 од 27.5.2015 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/9 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2323. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

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

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план 

за село Долно Палчиште за површина во плански оп-

фат која ќе се утврди врз основ на фактичката изграде-

ност на селото. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/10 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 



23 јули 2019  Бр. 150 - Стр. 17 

 
 

2324. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

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

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-

тички план за Крива Паланка за површина во плански 

опфат на Генералниот урбанистички план за Крива Па-

ланка  донесен со Одлука на Советот на oпштина Кри-

ва Паланка бр.07-1529/23 од 17.6.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/11 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2325. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-

тички план за Демир Капија за површина во плански 

опфат на Генералниот урбанистички план за Демир Ка-

пија  донесен со Одлука на Советот на oпштина Демир 

Капија бр.07-89/4 од 18.6.1999 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/12 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2326. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,  

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.124/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка 

на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанис-

тички план за Делчево за површина во плански опфат 

на Генералниот урбанистички план за Делчево донесен 

со Одлука на Советот на oпштина Делчево бр.07-278 

од 30.6.1999 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4860/13 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2327. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

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

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА 

ИНДУСТРИЈА КО ТРУБАРЕВО, ОПШТИНА ГАЗИ  
БАБА 

 

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 Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО 

Трубарево, Општина Гази Баба.  

   

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. 45-5229/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2328. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

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

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 16 

јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУС-

ТРИЈА КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ, ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Градско 

Балдовци, општина Струмица. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од  6951м2  

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. 45-5400/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2329. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 98/19), а во врска со член 11 став 1 од За-

конот за финансирање на единиците на локалната са-

моуправа („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 седни-

цата одржана на 17 јули 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛ-

НИ ДОТАЦИИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНА-

ТА САМОУПРАВА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА  

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се утврдуваат намената и описот 

на активностите на инвестиционите проекти, корисни-

кот на средствата како носителот на активностите, из-

носот на обезбедените финансиски средства и начинот 

на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на Ре-

публика Северна Македонија за 2019 година, во раздел 

18010 – Финансирање на дејностите од областа на кул-

турата, во Програма/Потпрограма 84 – Одржување на 

објектите и опремата во областа на културата, катего-

рија 48 - капитални расходи, ставка 488- капитални до-

тации до ЕЛС. 

 

Член 2 

Со оваа програма се предвидуваат средства за реа-

лизација на капитални инвестициони проекти во облас-

та на културата за 2019 година, во вкупен износ од 117 

056 131,00 денари.  

Член 3 

Средствата обезбедени од член 1 од оваа програма 

се за реализација на капитални инвестициони проекти 

од областа на културата, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член 4 

За следење на наменското користење на капитални-

те дотации се грижи Министерството за култура, 

преку: 

- склучување на договори за начинот на користење 

на финансиските средства со Министерството за кул-

тура, 

- следење на склучените договори и користењето на 

капиталната дотација и 

- исплаќање на финансиските средства на посебна 

наменска сметка на општините корисници на сред-

ствата, отворена исклучиво за намената утврдена во 

член 3 од оваа програма, сукцесивно, врз основа на 

доставена потребна документација (фактури, испрат-

ници, заверени времени ситуации за извршени градеж-

ни работи од страна на општината корисник, а по прет-

ходно спроведена постапка за јавна набавка согласно 

закон). 

Министерството за култура во случај на утврдени 

неправилности и ненаменско користење на средствата 

од општините корисници, ќе ја запре исплатата на 

средствата за капиталните дотации.  

 

Член 5 

Општините корисници на средствата од оваа прог-

рама, месечно доставуваат извештаи за реализација и 

напредокот на активностите и времените ситуации до 

Министерството за култура. 

Министерството за култура доставува извештаи за 

степенот на реализација на средствата до Владата на 

Република Северна Македонија, на секои три месеци. 

 

Член 6 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-5428/1   Претседател на Владата 

17 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

2330. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на 

образованието, науката, културата, мас-медиумите, младите и спортот, склучен во Скопје, на 3 јули 2013 

година, ратификуван од Собранието на Република Северна Македонија на 22 мај 2019 година со Закон за 

ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка 

во областа на образованието, науката, културата, мас-медиумите, младите и спортот („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 102/2019), согласно со член 23 од договорот влезе во сила од 25 

јуни 2019 година. 

 

                                                     Министер 

  10 јули 2019 година                                                 за надворешни работи, 

               Скопје Никола Димитров, с.р. 
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