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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2872.
Врз основа на член 50 став (9) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20) и член 25 став
(1) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05,
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.229/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 27 септември 2020 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на организирање
и реализирање на наставата во услови на вонредни
околности во основните и средните училишта.
Член 2
Наставата во основните училишта се реализира со
физичко присуство на учениците во училиштето или
преку далечинско учење, со примена на средства за
електронска комуникација.
Ако наставата се реализира со физичко присуство
на учениците во училиштето, истата се организира и
реализира во група до 20 ученици, во училница со
стандардна големина согласно Нормативи и стандарди
за простор, опрема и наставни средства за основно училиште во Република Северна Македонија, со физичка
раздалеченост меѓу учениците од најмалку 1.5 метри и
со задолжително почитување на протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.
Наставниот час трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути со пет минути приклучување за наставата преку далечинско учење.
Член 3
Во зависност од бројот на наставните часови по
наставен план, може да се изврши спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со
присуство на еден предметен наставник.
Наставниците кои биле вклучени во дневен или
продолжен престој во претходната учебна година, се
распоредуваат да реализираат настава во паралелките
со физичко присуство.
Во секое основно училиште се води дневна евиденција за присуство на наставниците.
Реализацијата на наставата, отсуствата на учениците се евидентираат во е-дневник и во дневникот на паралелката.
Член 4
Наставниците во основното училиште доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на наставата и
учествуваат во организирањето и спроведувањето на
влегувањето на учениците согласно распоредот на часови и протокол кој се однесува за настава со физичко
присуство.
Од страна на секое основно училиште се изготвува
распоред за пристигнувањето, за заминувањето на учениците во паралелките во и од училиштетo, користењето на големиот одмор, како и за далечинско учење.
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Основните училишта го прилагодуваат и усогласуваат куќниот ред на училиштето со оваа уредба и со
протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.
Член 5
За учениците од прво до трето одделение наставата
се реализира со нивно физичко присуство во просториите на училиштето, со максимално искористување на
просторните и кадровските капацитети во училиштето
и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки утврдени во протокол кој се однесува за
настава со физичко присуство, и со согласност од родители/старатели на учениците.
Ако родителот/старателот, за учениците од став 1
на овој член, сака неговото дете наставата да ја следи
преку далечинско учење, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава преку далечинско
учење и со редовно присутство на наставата преку далечинско учење, согласно распоредот за часови на паралелката.
За учениците чии родители/старатели поднеле изјава од став 2 на овој член, училиштето организира настава преку далечинско учење.
Во паралелките во кои има ученици кои следат настава преку далечинско учење, наставникот, согласно
условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен предмет
може:
- додека го држи часот да ги вклучува и учениците
кои следат настава преку далечинско учење, за што
треба претходно да ги извести,
- да го сними реализираниот наставен час и да го
испрати на учениците кои следат настава преку далечинско учење,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат
родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава преку далечинско учење.
Член 6
Во паралелките во кои настава се реализира со физичко присуство, а бројот на ученици е над 20 ученици
во паралелката, истата се дели на две групи и наставата
наставникот ја реализира во смени со двете групи поединечно.
Учениците од прво до трето одделение наставникот
ги запознава со протокол кој се однесува на настава со
физичко присуство, на начин разбирлив за нив.
Член 7
Малиот одмор се користи во траење од пет минути
меѓу часовите и голем одмор во траење од 15 до 20 минути, кој е под задолжителен надзор на класниот раководител/наставник.
За време на одморите задолжително се почитува
физичката дистанца и мерките за заштита согласно
протокол кој се однесува за настава со физичко присуство и со намален физички контакт меѓу учениците.
Член 8
Наставата за учениците од четврто до деветто одделение во основното образование се реализира со настава преку далечинско учење или со физичко присуство.
Член 9
Наставата преку далечинско учење, наставниците ја
реализираат од училница во училиштето со користење
на национална платформа за настава преку далечинско
учење (во натамошниот текст: национална платформа)
од член 25 од оваа уредба.
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Директорот на основното училиште се грижи за целосна покриеност со интернет врска во сите училници
во училиштето. Во случаите кога во училиштето нема
добра интернет врска и истата не може да се обезбеди,
наставникот часовите може да ги одржува и од дома,
по претходно добиена писмена согласност од страна на
директорот на училиштето.
При настава преку далечинско учење работниот ден
на ученикот трае од три до пет часа дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од десет минути по секој наставен час или активност.
Член 10
Основните училишта кои ги исполнуваат условите
по протокол кој се однесува на настава со физичко
присуство и оваа уредба, a по претходно поднесено барање до Владата од основачот, а за државните основни
училишта од Министерството за образование и наука
(во натамошниот текст: Министерството) и за кое е добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Владата), може да
реализираат настава со физичко присуство и за учениците од четврто до деветто одделение.
Член 11
За учениците од четврто до деветто одделение во
училиштата во кои наставата се реализира со одобрение за физичко присуство, училиштето максимално ги
искористува просторните и кадровските капацитети во
училиштето и применува протокол кој се однесува за
настава со физичко присуство.
Учениците во наставата со физичко присуство се
вклучуваат со согласност од родителот/старателот.
Од страна на родителот/старателот кој не сака неговото дете наставата да ја следи со физичко присуство,
се поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе
следи настава преку далечинско учење и ќе биде редовно присутен на наставата преку далечинско учење, согласно распоредот за часови на паралелката.
За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење на
далечина, училиштето за тие ученици организира настава преку далечинско учење.
Во паралелките во кои има ученици кои следат настава преку далечинско учење, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната
единица во рамките на одреден наставен предмет
може:
- додека го држи часот да ги вклучи и учениците
кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги извести),
- да го сними реализираниот наставен час и да го
испрати на учениците кои следат настава од далечина,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат
родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина.
Член 12
Учениците со попреченост во паралелките од прво
до трето одделение се вклучуваат во наставата во училиштата со обезбедена поддршка од страна на наставниците и стручните соработници (специјален едукатор,
психолог, педагог и сл.), односно инклузивниот тим.
Индивидуалниот образован план изработен од инклузивниот тим за учениците со попреченост е прилагоден на начинот на реализација на наставата во училиштето за тие ученици.
Родителите/старателите на учениците со попреченост одлучуваат дали нивните деца ќе следат настава
со физичко присуство во училиште или ќе следат настава преку далечинско учење.
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Учениците со попреченост кои имаат поддршка од
образовен или личен асистент, продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и се во постојана
комуникација и координација со инклузивниот тим во
училиштето и родителите.
Образовниот асистент начинот на поддршката на
образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со родителот/старателот.
Образовниот или личниот асистент кој се вклучува
во паралелката, се придржува на протокол кој се однесува за настава со физичко присуство, поттикнува физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик и помага во одржување на хигиената на ученикот.
Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја
ставаат на располагање на учениците кои имаат потреба од неа и во домашни услови.
Член 13
Основните училишта кои реализираат настава во
комбинирани паралелки од прво до петто одделение,
може да реализираат настава со физичко присуство на
учениците доколку имаат просторни услови и имаат
согласност од родителите/старателите на учениците, ги
исполнуваат условите по протокол кој се однесува за
настава со физичко присуство и добиле согласност од
Владата.
Член 14
Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со ресурсен центар
и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта), чиј основач е Владата, може да реализираат настава со физичко присуство со почитување на
заштитните епидемиолошки мерки во протокол кој се
однесува за настава со физичко присуство или со настава преку далечинско учење.
Од страна на државните училишта од стаа 1 на овој
член може да се реализира настава со физичко присуство на учениците доколку имаат просторни услови,
имаат согласност од родителите/старателите на учениците, ги исполнуваат условите по протокол кој се однесува за настава со физичко присуство и добиле согласност од Владата.
Родителите на учениците со попреченост, учениците со попреченост сместени во дом во состав на училиштата со ресурсни центри, одлучуваат дали нивните
деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште, дали ќе бидат сместени во дом во училиштето
или ќе следат настава преку далечинско учење.
Член 15
Наставата во средните училишта се реализира со
физичко присуство на учениците во училиштето или
преку далечинско учење.
Средните училишта кои ги исполнуваат условите
по протокол кој се однесува на настава со физичко
присуство и оваа уредба, a по претходно поднесено барање до Владата од основачот, а за државните средни
училишта од Министерството и за кое е добиена согласност од Владата, може да реализираат настава со
физичко присуство и за учениците од средно образование.
Од страна на средните училишта, покрај редовната
настава за општообразовните предмети, се организира
и наставата за стручните предмети (за стручно образование, уметничко образование, спортска академија и
спортска гимназија), индивидуалната настава, практичната настава во училиште и во компанија, учењето преку работа кај работодавач, феријалната практика, со
физичко присуство согласно протоколи кои се однесуваат за:
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- постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука за спроведување
на практичната настава со физичко присуство на учениците,
- превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач,
- превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во одреден сектор.
Во средните училишта воспитно-образовниот процес се реализира според скратени наставни планови и
програми, во група до 20 ученици (во училница со
стандардна големина, односно не помала од 60 м2) и
физичка дистанца меѓу учениците од најмалку 1.5
метри, како и со почитување на протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.
Член 16
Од страна на средните училишта, согласно просторните можности, се организира наставата во една или
две смени.
Ако средното училиште работи во две смени, во
прва смена се вклучуваат учениците од прва и втора
година, а во втора смена се вклучуваат учениците од
трета и четврта година.
За пристигнувањето и за заминувањето на учениците во и од училиштето, за смените, користењето на големиот одмор, како и за учење од далечина, од страна
на секое училиште се изготвува распоред.
Наставниците во средното училиште доаѓаат во
7.00 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора
смена, за да го организираат влегувањето на учениците
согласно распоредот на училиштето.
Половина од паралелките во прва смена пристигнуваат во училиштето најдоцна до 7.15 часот, а втората
половина најдоцна до 7.30 часот. Во втората смена
првата половина од паралелките пристигнува најдоцна
до 13.15 часот, а втората половина најдоцна до 13.30
часот.
Наставата започнува за прва смена во 7.30 часот,
односно во 13.30 часот за втора смена.
Член 17
Учениците од една паралелка престојуваат во една
просторија и се избегнува кабинетска настава.
Зависно од бројот на часови по наставен план, се
препорачува спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден
предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и учениците во просторијата.
Времетраењето на наставниот час е 35 минути. По
секој наставен час се користи мал одмор во траење од
пет минути, а после вториот и третиот наставен час голем одмор во траење од 15 минути, под надзор на
класниот и предметниот наставник.
Секоја паралелка користи само еден голем одмор во
траење од 15 минути за излегување надвор од училницата согласно распоредот на училиштето.
За време на одморите се почитуваат протоколи за
физичка дистанца и мерките за заштита, за да се намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт, во
училиштата во кои е возможно да се воведе еднонасочно движење по ходниците заради избегнување на мешање помеѓу учениците од другите паралелки.
Наставниците за време на одморите треба да го сведат на минимум физичкото присуство во наставничката канцеларија и да се одржува физичката дистанца меѓу наставник и наставник/друг вработен во училиштето, наставник и ученик и наставник и родител/старател на ученикот согласно протоколите.
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Учениците и вработените за време на престојот во
училиштето носат заштитна маска/прекривка на лицето, освен кога се на отворено во училишниот двор.
Од страна на секое средно училиште се води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците
и на учениците.
Средните училишта го прилагодуваат и усогласуваат куќниот ред на училиштето согласно оваа уредба.
Член 18
Средното училиште, кое не ги исполнува условите
за реализирање на наставата со физичко присуство во
училиштето согласно протокол кој се однесува за настава со физичко присуство, ја реализира наставата преку далечинско учење.
За наставата со учење од далечина се употребува
национална платформа од член 25 од оваа уредба.
Наставата преку далечинско учење се реализира
според однапред изготвен распоред на часови, а наставниот час трае 35 минути и пет минути за приклучување на националната платформа.
Распоредот на часовите се објавува на веб-страната
на училиштето, на националната платформа и се доставува по електронски пат до Државниот просветен
инспекторат.
Наставата со учење на далечина, наставниците ја
реализираат од училница во училиштето со користење
на националната платформа.
Од страна на директорот на средното училиште се
води грижи за целосна покриеност со интернет врска
во сите училници во училиштето. Во случај на недостиг од стабилна интернет врска во училиштето наставникот часот може да го одржи и од дома по претходно
добиена согласност од страна на директорот на училиштето.
На барање на директорот, предметниот наставник
му доставува линк за приклучување на национална
платформа за да ја следи работата на наставникот во
текот на наставниот час.
При реализацијата на наставата по стручните предмети, како и практичната настава во средното стручно
образование се почитуваат практичните совети, кои се
дел од насоките за реализација на наставата со далечинско учење во стручното образование и обука.
Начинот на реализацијата на практичната
обука/практичното образование (учење преку работа,
феријалната практика и практичната настава) е согласно протоколите од член 15 од оваа уредба.
Организирањето на наставата преку далечинско
учење може да се однесува на одреден период (пократок или подолг во зависност од епидемиолошката состојба).
Член 19
Наставникот, согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамки на одреден наставен предмет за време на реализацијата на наставниот час во училница, може:
- да ги вклучи и учениците кои се дома, за што треба претходно да ги извести,
- да го сними реализираниот наставен час и да го
испрати на учениците кои се дома,
- да одржи час само за учениците кои се дома,
- да им испрати на учениците соодветен видео час.
Од страна на предметниот наставник се води евиденција за реализацијата на наставниот час и за редовноста на секој ученик и истите ги евидентира во дневникот за работа на паралелката и во е-дневникот.
Член 20
За учениците кои од оправдани причини нема да
посетуваат настава со физичко присутво, до училиштето се доставува изјава од родител/старател.
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Член 21
Во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби, покрај препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, се
применуваат и посебните планови изготвени од страна
на секое училиште и усвоени од страна на Владата.
Наставникот со секој ученик работи индивидуално
согласно однапред изготвен распоред.
Образовниот или личниот асистент се вклучува во
паралелката во средното училиште, при што ги почитува препораките за физичка дистанца и одржување на
личната хигиена, поттикнува физичка дистанца помеѓу
учениците и учениците и наставниците и помага во одржување на целокупната хигиена.
Член 22
Во средните училишта во кои се реализира настава
за уметничко образование, спортска гимназија или
спортска академија, наставата по општообразовните
предмети се реализира со настава преку далечинско
учење.
Наставата по стручните предмети за соодветниот
вид на образование се реализира согласно протокол кој
се однесува за настава со физичко присуство и индивидуалните протоколи на секое училиште.
Во Спортската академија наставата по стручните
предмети се реализира согласно протоколи усвоени од
страна на Владата, а изготвени од Спортската академија во соработка со националните федерации по соодветниот спорт.
Член 23
Во училиштата кои имаат паралелки во кои практичниот дел од наставата се реализира во компаниите,
практичниот дел од наставата се одвива со физичко
присуство на учениците на работно место, со почитување на општите протоколи за заштита и протоколите
на компаниите каде се изведува практичната настава.
Член 24
Феријалната практика и учењето преку работа кај
работодавач се реализира со физичко присуство на учениците во компанија/работодавач согласно протоколите од член 15 од оваа уредба.
Средните училишта во кои се реализира стручно
образование и обука, практичната настава ја реализираат со физичко присуство на учениците во училиштето во кабинети, училишни работилници, лаборатории и
други посебни простории за оваа намена.
Средните стручни училишта за реализација на феријалната практика и практичната настава, ги почитуват сите безбедносни протоколи и протоколите од член
15 од оваа уредба.
Член 25
За учениците кои се приклучуваат на настава преку
учење од далечина, наставниците ja употребуваат националната платформа, која овозможува двонасочна
интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.
Во текот на учебната година се поддржува соработката помеѓу наставниците за меѓусебно споделување
на материјали и задачи. Споделувањето на материјалите до кој би имале пристап сите наставници е преку
снимање на видео лекции согласно наставната програма прикачени на националната платформа.
Националната платформа овозможува организација
на содржините во форма на е-Училници. Секоја еУчилница е поврзана со соодветен наставник и ученици, при што наставникот има можност да:
- поставува содржини (документи, презентации,)
- поврзува надворешни содржини,
- испраќа соопштенија до учениците,
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- врши двонасочна комуникација со користење на
форуми,
- дефинира активности кои треба да ги сработат
учениците,
- дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците,
- одржува онлајн настава со помош на Microsoft
Teams,
- креира и одржува тестови и
- креирање на е-Лекции.
Националната платформа овозможува изведување
на онлајн тестови, кои се базираат на банки со прашања. Банките на прашања содржат прашања од следните видови:
- есејски прашања,
- кратки одговори,
- избор на еден точен одговор,
- избор на повеќе точни одговори,
- пополнување на празни делови од реченици,
- математички прашања, чиј одговор е едноставна
формула и
- и друг видови на прашања кои ќе се овозможат
доколку тоа е потребно.
Националната платформа овозможува детално следење на активностите на наставниците и учениците, за
што се изработуваат извештаи.
Член 26
Проверувањето на постигањата на успехот на учениците се врши со физичко присуство на учениците во
училиште, на секое тромесечие, по однапред утврден
распоред на паралелки, број на ученици во паралелка и
времетраење на проверката, согласно упатства за спроведување на проверка на постигањата на успехот на
учениците, изготвени од страна на Бирото за развој на
образованието и Центарот за стручно образование и
обука.
Од страна на училиштето се изготвува распоред за
проверка на постигањата на успехот на учениците, најдоцна две недели пред предвидените термини и истиот
се објавува на веб страната на училиштето и на националната платформа.
По завршување на процесот на проверувањето на
постигањата на успехот на учениците, од страна на
класниот раководител, по електронски пат, се известува родителот за постигнатиот успех на неговото дете,
утврден на класен совет и на наставнички совет.
Ако ученикот кој следи настава преку учење од далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, од
страна на наставникот со стручната служба во училиштето, се реализира посета на ученикот во неговиот дом
и се спроведува разговор со родителот за неопходноста
од задолжително и редовно следење на наставата.
За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки согласно Законот за основното
образование и Законот за средното образование.
Ученикот кој не е оценет поради отсуство од најмалку една третина од фондот на наставни часови од
одредени предмети, полага одделенски испит/испити
на година по предметите по кои не е оценет, согласно
Законот за основното образование, односно Законот за
средното образование.
Член 27
За учениците кои немаат пристап до информатичко-компјутерска технологија или интернет, од страна на училиштето се организира настава со физичко
присуство во училиште, со согласност од родителите/старателите согласно оваа уредба.
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Ако родителите не се согласуваат наставата да биде
со физичко присуство, училиштето изготвува печатени
материјали кои ги преземаат родителите во соработка
со наставникот/класниот раководител/образовниот
асистент.
Член 28
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8752/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2873.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161//19 и 229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАПОЧНУВАЊЕТО И ЗАВРШУВАЊЕТО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ
НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува започнувањето и завршувањето на учебната 2020/2021 во основните училишта во услови на вонредни околности.
Член 2
Учебната 2020/2021 година во основните училишта
започнува на 1 октомври 2020 година, а завршува на 31
август 2021 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8752/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2874.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161//19 и 229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе

27 септември 2020

Член 2
Во услови на вонредни околности наставниот час
во основните училишта трае 30 минути во наставата со
физичко присуство или 30 минути со пет минути приклучување на националната платформа за настава преку
далечинско учење.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8752/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2875.
Врз основа на член 27 став (2) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.229/20), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ТРАЕЊЕ НА НАСТАВНИОТ ЧАС ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ ВО СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува траењето на наставниот
час во услови на вонредни околности во средните училишта.
Член 2
Во услови на вонредни околности наставниот час
во средните училишта трае 35 минути во наставата со
физичко присуство или 35 минути со пет минути приклучување на националната платформа за настава преку
далечинско учење.
.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8752/4
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2876.
Врз основа на член 53 став (5) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161//19 и 229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ТРАЕЊЕ НА НАСТАВНИОТ ЧАС ВО УСЛОВИ
НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ БРОЈ
НА УЧЕНИЦИ ВО ПАРАЛЕЛКА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ
ОКОЛНОСТИ

Член 1
Со оваа одлука се утврдува траењето на наставниот
час во услови на вонредни околности во основните
училишта.

Член 1
Со оваа одлука се утврдува максималниот број на
ученици во паралелка во основните училишта во услови на вонредни околности.

27 септември 2020
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Член 2
Во услови на вонредни околности во основните
училишта во кои наставата се реализира со физичко
присуство на учениците, максималниот број на ученици во паралелка е 20 ученика.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8752/5
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2877.
Врз основа на член 28 став (4) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.229/20), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ БРОЈ
НА УЧЕНИЦИ ВО ПАРАЛЕЛКА ВО СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ
ОКОЛНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува максималниот број на
ученици во паралелка во средните училишта во услови
на вонредни околности.
Член 2
Во услови на вонредни околности во средните училишта во кои наставата се реализира со физичко присуство на учениците, максималниот број на ученици
во паралелка е 20 ученика.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-8752/6
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2878.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВАЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Новаци, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Славко Лумбарковски” - Новаци.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Новаци, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8738/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2879.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЗЕЛЕНИКОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Зелениково, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Марко Цепенков” - Зелениково.
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Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Зелениково, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ГРАДСКО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8739/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2880.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Градско, а за потребите на Општинско основно училиште
„Даме Груев“ - с.Градско, Градско.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
РОСОМАН

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Градско, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Росоман, а за потребите на општинското основно училиште
„Пере Тошев“- Росоман.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Росоман, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8741/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2881.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Бр. 44-8742/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2882.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 11

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ново
Село, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Видое Подгорец” – с.Колешино, Ново Село.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ново Село,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8743/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2883.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

2884.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Пашко Васа” – с. Групчин, Желино.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ново
Село, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Мануш Турновски” - Ново Село.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ново Село,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8743/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр.44-8744/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2885.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Стр. 12 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Раметула Амети” – с.Чифлик, Желино.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8744/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2886.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Бр.44-8744/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2887.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Ибрахим Темо” – с. Стримница, Желино.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Фан Ноли” – с.Требош, Желино.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8744/4
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

27 септември 2020

2888.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Валандово, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Страшо Пинџур” – с. Јосифово, Валандово.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8745/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2889.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Бр. 232 - Стр. 13

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Валандово, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Јосип Броз Тито” – Валандово.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8745/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2890.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕВЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Вевчани, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Страшо Пинџур“ - Вевчани.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Вевчани,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

Стр. 14 - Бр. 232

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8746/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2891.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020, донесе

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОГДАНЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Богданци, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Петар Мусев” - Богданци.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
БОГДАНЦИ

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Богданци,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Богданци, а за потребите на Општинското средно училиште ,,Богданци” - Богданци.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Богданци,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8747/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2892.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Бр. 44-8747/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2893.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на дви
жните ствари, и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 15

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово, а за потребите на Општинско средно училиште ,,Ацо Русковски” Берово.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Берово,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8748/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

__________
2894.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА OПШТИНА АРАЧИНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 16 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Арачиново, а за потребите на Општинското основно училиште ,,Ѓерѓ Кастриоти Скендербег”, Арачиново.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Арачиново, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8749/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2895.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
АРАЧИНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Арачиново, а за потребите на Општинското основно училиште ,,Бајрам Шабани”, с.Грушино, Арачиново.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Арачиново, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8749/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2896.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Крушево, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Никола Карев” - Крушево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Крушево,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8750/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2897.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 17

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Липково,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Крушево, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Св.Кирил и Методиј” - с.Бучин, Крушево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Крушево,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8750/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2898.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Бр. 44-8751/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2899.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Липково, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Култура” - с.Матејче, Липково.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЛИПКОВО

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Липково,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Липково, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Антон Зако Чајупи” - с.Отља, Липково.

Бр. 44-8751/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2900.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Стр. 18 - Бр. 232

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

27 септември 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Зрновци, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Синиша Стоилов” – Зрновци.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Зрновци,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Липково, а за потребите на општинското основно училиште ,,Дитурија” - Липково.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Липково,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8751/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2901.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЗРНОВЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8753/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2902.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОНЧЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина
Конче, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Гоце Делчев” – с.Конче, Конче.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Конче, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8754/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 19

2903.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Чешиново-Облешево, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Страшо Пинџур” – с.Соколарци, Чешиново-Облешево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина ЧешиновоОблешево, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Св. Кирил и Методиј” - Центар.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8755/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2904.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницат, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8756/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2905.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 20 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пехчево, а за потребите на Општинско основно училиште „Ванчо Китанов“ - Пехчево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8757/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

27 септември 2020

2906.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Василево, а за потребите на Општинското основно училиште ,,Гоце Делчев” – с.Василево, Василево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Василево,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8758/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2907.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 232 - Стр. 21

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ – Новоселски Пат, Ѓорче Петров.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8759/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2908.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Мирче Ацев” - Ѓорче Петров.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8759/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2909.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Стр. 22 - Бр. 232

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8759/4
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2911.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Димитар Поп Беровски” - Ѓорче Петров.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8759/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2910.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Тихомир Милошевски” – с.Ново Село, Ѓорче Петров.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Јоаким Крчовски” – с.Волково, Ѓорче Петров.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8759/5
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2912.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 23

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Ѓорче Петров” - Ѓорче Петров.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8759/6
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2913.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8760/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2914.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Ресен, а за потребите на Општинско основно училиште
„Димитар Влахов“ – с.Љубојно, Ресен.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, а за потребите на Општинско основно училиште
„Славејко Арсов“ – с.Подмочани, Ресен.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-8760/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2915.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Стр. 24 - Бр. 232

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика 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 Општина Ресен,
а за потребите на Општинско основно училиште „Браќа Миладиновци“ – с.Царев Двор, Ресен.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8760/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

__________
2916.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 232

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Виница, а за потребите на Општинско основно училиште
„Кочо Рацин“, с.Блатец, Виница.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Виница, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8761/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2917.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

27 септември 2020

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8763/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2918.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОСИЛОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОСИЛОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Босилово, а за потребите на Општинско основно училиште
„Кирил и Методиј“ – с. Иловица, Босилово.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Босилово,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Босилово, а за потребите на Општинско основно училиште
„Борис Трајковски“ - Босилово.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Босилово,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-8763/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2919.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 27

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОСИЛОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Босилово, а за потребите на Општинско основно училиште
„Гоце Делчев“ - Босилово.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Босилово,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8763/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2920.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Никола Карев” Радовиш.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8764/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2921.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 28 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, а за потребите на Општинско основно училиште
„Мустафа Кемал Ататурк“ - Пласница.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Крсте Петков Мисирков” - Радовиш.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8764/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2922.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8765/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2923.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, а за потребите на Општинско основно училиште
„Јунус Емре“ – с.Лисичани, Пласница.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8765/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2924.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
МОГИЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Могила, а за потребите на Општинско основно училиште
„Кочо Рацин“ – с.Ивањевци, Могила.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Могила, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8766/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2925.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
МОГИЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Могила, а за потребите на Општинско основно училиште
„Гоце Делчев“ - Могила.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Могила, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8766/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2926.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
МОГИЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 30 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Могила, а за потребите на Општинско основно училиште
,,Браќа Миладиновци” – с. Добрушево, Могила.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Могила, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8766/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2927.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

2928.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Петровец, а за потребите на Општинско основно училиште
„Братство Единство“ – с.Средно Коњари, Петровец.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Петровец,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Петровец, а за потребите на Општинско основно училиште
„Кочо Рацин“ – Петровец.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Петровец,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8767/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-8767/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2929.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 31

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Македонски Брод, а за потребите на Средно општинското
училиште „Св.Наум Охридски“ - Македонски Брод.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8768/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2930.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Бр. . 44-8768/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2931.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧАШКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина
Чашка, а за потребите на Општинското основно училиште „Тодор Јанев“ – с.Чашка, Чашка.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Чашка, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Македонски Брод, а за потребите на Општинско основно
училиште „Св.Климент Охридски“ - Македонски Брод.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8769/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 32 - Бр. 232

2932.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧАШКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Свети Николе, а за потребите на Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ - Свети Николе.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Чашка, а за потребите на Општинското основно училиште „Лирија“ – Горно Јаболчиште, Чашка.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Чашка, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8769/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2933.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе

Бр. 44-8770/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2934.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 33

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Општинското основно
училиште „Кирил и Методиј“ - Свети Николе.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8770/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2935.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

2936.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Свети Николе, а за потребите на Општинското основно
училиште ,,Гоце Делчев“ - Свети Николе.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Општинското основно
училиште „Даме Груев“ – с.Ерџелија, Свети Николе.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8770/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-8770/4
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2937.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР ЖУПА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Стр. 34 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Центар
Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-8771/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2939.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР

Бр. 44-8771/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2938.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Центар Жупа, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Неџати Зекирија” – с. Коџаџик, Центар Жупа.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР ЖУПА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Демир Хисар, а за потребите на Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ - Демир Хисар.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар Жупа, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Мустафа Кемал Ататурк” - Центар Жупа.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Центар
Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-8772/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2940.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 35

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8773/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2942.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, а за потребите на Средно општинско училиште „Крсте Петков Мисирков“ - Демир Хисар.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8772/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2941.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Делчево, а за потребите на општинско средно училиште
,,Методи Митевски Брицо” - Делчево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Делчево, а за потребите на општинското основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Делчево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8773/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2943.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Стр. 36 - Бр. 232

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Делчево, а за потребите на општинско основно училиште
„Ванчо Прке“ - Делчево.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8773/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2944.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Брвеница, а за потребите на Општинско основно училиште
„7 Марси“ - с.Челопек, Брвеница.

27 септември 2020

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Брвеница,
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8774/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2945.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Гевгелија, а за потребите на општинското основно училиште
„Крсте Мисирков“ - Гевгелија.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8775/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2946.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 општина Гевгелија, а за потребите на општинско основно училиште
„Владо Кантарџиев“ - Гевгелија.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8775/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2947.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе

Бр. 232 - Стр. 37

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Државното
средно училиште Математичко-информатичка гимназија во Скопје.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со директорот на Државното средно училиште Математичко-информатичка гимназија во
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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8782/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2948.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СО УЧЕНИЧКИ
ДОМ „МАЦА ЃОРЃИЕВА ОВЧАРОВА” - ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ МАТЕМАТИЧКО –
ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова” - Велес.

Стр. 38 - Бр. 232

27 септември 2020

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со директорот на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова” Велес, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8783/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2949.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

2950.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУШЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно
училиште „Блаже Конески“, с.Скудриње, Маврово и
Ростуше.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово
Ростуше, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а за потребите на Општинскo основно училиште
,,Панко Брашнаров” - Велес.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.44-8784/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-8785/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2951.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУШЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 39

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно
училиште „Хајан Селмани“, с.Ростуше, Маврово и Ростуше.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово
Ростуше, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8785/2
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2952.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУШЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 44-8785/3
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2953.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУШЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика 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 Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно
училиште ,,Денче Дејаноски”, с.Маврови Анови, Маврово и Ростуше.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово
Ростуше, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно
училиште ,,Маршал Тито“, с.Жировница, Маврово и
Ростуше.
Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово
Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-8785/4
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2954.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Стр. 40 - Бр. 232

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА

27 септември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за статистика му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Реден

Назив и опис на движните

број

ствари

1.

Работни столчиња
(димензиии 45/45 +3 см)

2.

42

Училишна клупа
(димензии 130/50 см)

4.

120

Работна маса со
(димензии100/70 см)

3.

Количина

48

Столчиња
(димензии 45/45 см)

96

Член 2
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Крива
Паланка, а за потребите на Општинско основно училиште ,,Јоаким Крчовски ”- Крива Паланка.

на трајно користење без надомест на Општина Гости-

Член 3
Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
вар, а за потребите на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар.

Министерот за образование и наука склучува дого-

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

вор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој

Бр. 44-8786/1
Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2955.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник наРепублика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

Член 4

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

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8787/1

Претседател на Владата

27 септември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

27 септември 2020

Бр. 232 - Стр. 41

како и на правните лица основани од Владата (во ната-

2956.
Заради обезбедување на законито, чесно, транспарентно и одговорно работење на членовите на Владата

мошниот текст: институции) и јакнење на довербата на
граѓаните во нивната работа.

на Република Северна Македонија, замениците на миII ДЕЛ

нистрите и носителите на јавни функции именувани од
страна на Владата, Владата на Република Северна Ма-

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

кедонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020
година, утврди

Основни принципи и стандарди
КОДЕКС

Член 3

ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА
ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ
ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА
I ДЕЛ

Носителите на извршни функции во вршењето на
својата функција се придружуваат на основните
принципи на овој кодекс и стандардите на однесување
како што се:
- владеењето на правото,
- остварувањето на јавниот интерес,

ОПШТИ ОДРЕДБИ

- заемното почитување и заштитата на угледот на
Владата и институциите,

Предмет на уредување на Кодексот

- соработката, ефикасноста и економичноста,
- отчетноста, транспарентноста и респонзивноста,
- вклученоста, ориентираноста кон консензуалност

Член 1
Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и
работење на претседателот на Владата на Република

и
- одговорност.

Северна Македонија, министрите, замениците на министрите и другите носители на извршни функции име-

Принцип на владеење на правото

нувани од Владата на Република Северна Македонија
(во натамошниот текст: носители на извршни функции), заради обезбедување на почитување на устав-

Член 4
Носителите на извршни функции ги вршат своите
јавни овластувања и должности во согласност со Уста-

носта, законитоста, професионалниот интегритет, ефи-

вот, законите, другите прописи донесени врз основа на

касноста, лојалноста, одговорноста, транспарентноста

закон и меѓународните договори ратификувани соглас-

и заштитата на човековите слободи и права при врше-

но Уставот на Република Северна Македонија. Носите-

ње на нивните функции односно должности во рамките

лите на извршните функции осигуруваат дека сите кои

на Уставот, законите и меѓународните договори рати-

работат под нивна надлежност се еднакво одговорни

фикувани согласно Уставот на Република Северна Ма-

пред Уставот и законот, а Уставот и законите се спроведуваат еднакво за сите.

кедонија.
Цел на Кодексот

Принцип на остварување на јавниот интерес
Член 5

Член 2

Носителите на извршни функции во своето работе-

Цел на Кодексот е обезбедување јакнење на интег-

ње се посветени исклучиво на јавниот интерес и на оп-

ритетот на Владата на Република Северна Македонија,

штото добро на Република Северна Македонија и неј-

министерствата и другите органи на државната управа,

зините граѓани.
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Носителите на извршни функции не смеат да ја ис-

Принцип на соработка

користат својата функција за стекнување на лична коЧлен 7

рист или корист на блиски лица, како и корист на политичка партија и друг субјект.
Носителите на извршни функции воспоставуваат
односи на заемна доверба и соработка со граѓаните и
правните лица, покажувајќи разбирање, пристојност и
волја да се помогне, а не да се попречи остварувањето
на нивните права и интереси.

Во насока на принципот на остварување на јавниот
интерес, носителите на извршни функции соработуваат
меѓусебно, како и со другите носители на јавни функции.
Принцип на ефикасност и економичност

Носителите на извршни функции се придружуваат
до принципот на правичност и целисходност во вршењето на своите дискрециони овластувања.
Носителите на извршни функции се придружуваат
до забраните наведени во законите и овој кодекс.

Член 8
Носителите на извршни функции рационално и навремено ги спроведуваат своите должности и овластувања и разумно ги користат јавните ресурси заради постигнување на целта на функцијата односно должноста
која ја вршат, а граѓаните имаат мерливи резултати во

Принцип на заемно почитување и заштита на угледот
на Владата и институциите

однос на вложените средства и труд.
Носителите на извршни функции внимаваат граѓаните да не бидат подложни на непотребни трошоци во

Член 6

остварувањето на нивните права, обврски и интереси.

Носителите на извршни функции во своето работење се однесуваат професионално и ги задржуваат нај-

Принцип на отчетност, транспарентност
и респонзивност

високите стандарди на однесување, односно се однесуваат со особено внимание и почитување на личноста и
угледот на секој поединец.
Носителите на извршни функции водат сметка со
своето однесување да не наштетат на интересот или угледот на Република Северна Македонија, Владата на
Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Владата) и институциите со кои раководат односно во чие раководење учествуваат.
Носителите на извршни функции слободно и отво-

Член 9
Носителите на извршни функции редовно даваат
отчет за својата работа и однесување, како и за работата на институцијата со која раководат или во чие раководење учествуваат, пред јавноста, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.
Носителите на извршни функции обезбедуваат
пристап до информации од јавен карактер согласно закон, односно навремено, целосно и самоиницијативно

рено ги изразуваат ставовите во врска со предложените

на јавноста ѝ даваат информации и податоци од својата

политики, но солидарно ги поддржуваат владините по-

работа односно работата на својата институција и тоа

литики и одлуки откако тие ќе се донесат, а во своите

на јасен и разбирлив начин, во писмена и електронска

јавни настапи политиките ги презентираат во соглас-

форма, на веб-страницата на институцијата.

ност со овој кодекс.

Носителите на извршни функции одговараат несе-

Носителите на извршни функции ги почитуваат ов-

лективно, навремено и аргументирано на прашања и

ластувањата на другите избрани и именувани лица и

коментари на јавноста и засегнатите страни за сите ас-

вработените во јавниот сектор кон кои се однесуваат

пекти од своето работење и работењето на својата инс-

во согласност со овој кодекс.

титуција.
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Принцип на вклученост и ориентираност
кон консензуалност

Министрите и замениците на министрите се лојални на претседателот на Владата на чиј предлог се именувани. Членовите на Владата и замениците на минис-

Член 10

трите се присутни на седниците во Собранието при

Во процесот на развивање, спроведување и оцену-

разгледување на закони и други акти и материјали од

вање на јавните политики носителите на извршни фун-

нивна надлежност и на седниците за поставување на

кции ги применуваат сите легитимни форми на учество

пратенички прашања и одговараат на прашањата во

и ги вклучуваат сите засегнати страни.

врска со остварувањето на нивните надлежности, вклу-

Во развивањето, спроведувањето и оценувањето на

чувајќи и прашања за начинот и целта за која се трошат

јавните политики носителите на извршни функции се

средствата од Буџетот на Република Северна Македо-

посветени кон усогласување на различните интереси во

нија.

општеството заради постигнување широк консензус за
одлуките кои ќе бидат интерес за сите граѓани без ог-

III ДЕЛ

лед на нивната етничка и партиска припадност, пол,
род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

на кожа, потекло, припадност на маргинализирана
група, јазик, социјално потекло, образование, религија,

Одбегнување на судир на јавниот и

политичко уверување, друго уверување, попреченост,

приватнитe интереси

возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус,
здравствена состојба, лично својство и општествен статус, односно интерес за целокупното општество.
Принцип на одговорност
Член 11
Носителите на извршни функции се лично одговорни за работата на институцијата со која раководат или
во чие раководење учествуваат, како и работата на инс-

Член 12
Носителите на извршни функции, во извршувањето
на нивните овластувања и должности, избегнуваат било каков судир помеѓу јавниот и приватниот интерес,
односно доведување на состојба на сомнеж за постоење на судир на интереси.
Носителите на извршни функции, во извршувањето
на овластувањата и должностите особено водат сметка

титуциите над кои вршат надзор, односно за своите од-

за почитување на Уставот, Законот за спречување на

луки и постапки во текот на мандатот и спроведување-

корупцијата и судирот на интереси и Законот за зашти-

то на овој кодекс.

та на укажувачите и другите прописи и обезбедуваат

Носителите на извршни функции се лично одговорни за своето однесување во согласност со Уставот, законите и овој кодекс и тоа пред претседателот на Владата и пред Собранието.

механизми за нивното почитување од страна на сите
вработени во институцијата со која раководат.
Носителите на извршни функции, функцијата ја извршуваат како основна и единствена должност, однос-

Претседателот на Владата, министрите (во ната-

но не смеат да вршат друга дејност која може да влијае

мошниот текст: членовите на Владата) и замениците на

врз непристрасно вршење на нивните овластувања и

министрите се лојални на Владата и имаат колективна

должности и доследно да се придржуваат на одредбите

одговорност за донесување на владините одлуки и за

од Законот за спречување на корупцијата и судирот на

спроведување на владините политики и работат заедно

интересите за:

со другите членови на Владата со цел да постигнат ко-

- забрана за вршење на други дејности,

херентност и усогласеност при одлучувањето за нивно-

- ограничувања за вршење на дејност за време на

то донесување.

вршење на функцијата,
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- ограничување на вршење надзор,
- ограничување за вршење дејност по престанокот
на функцијата,

Носителите на извршни функции кои имаат намера
да учествуваат во избори ќе го известат претседателот
на Владата и членот на Владата назначен од претседа-

- забрана за членство во управни и надзорни органи,

телот на Владата за одговорен за следење и спроведување на овој кодекс, да промовира однесување соглас-

- забрана за злоупотреба на службени податоци,

но Кодексот и да го следи придржувањето до него од

- ограничувања во соработката со правни лица,

страна на носителите на извршните функции (во ната-

- забрана за користење на заеми и други видови

мошниот текст: член на Владата одговорен за следење

поддршка од државата,

на спроведување на Кодексот).

- располагање со државен имот,
- економично користење на државни средства,

Односи со лобисти

- забрана за стекнување акционерски права,
- забрана на влијание за вработување блиски роднини и
- забрана за влијание врз постапките за јавни набавки.
Носителите на извршни функции постојано се достапни и ангажирани за целите на работата и надвор од
работното време, поради што, може да ги користат
електронските уреди, телефонските или интернет
врските кои им се доделени за службени цели.
Одделување на државните од партиските интереси –
учество во партиски активности за време на мандатот
Член 13

Член 14
Носителите на извршни функции, при контактите
со лобисти и лоби организации доследно го почитуваат
Законот за лобирање.
Носителите на извршни функции, при контактите
со лобисти и лоби организации кога се цел на лобирање:
- внимаваат да не се стават во состојба на судир на
интереси,
- ги имаат предвид целите на лобирањето кое го
врши лобистот, односно лоби организацијата која го
контактира,
- во ситуација на судир на интереси при лобирање

Носителите на извршни функции, при учеството во

го прекинуваат контактот и одбиваат било каков ната-

партиски активности како членови и носители на фун-

мошен контакт со лобистот односно лоби организаци-

кции во политички партии, кандидирање или застапу-

јата и претставник на лоби организацијата,

вање на партии и кандидати за локални, парламентарни

- изготвуваат записник, кој содржи информација за

или претседателски избори, не смеат да ја загрозат про-

предметот на дискусија и идентитетот на лицата кои

фесионалноста и достапноста на вршење на функци-

биле присутни,

јата, односно должноста и секогаш приоритет ќе има
јавната функција, односно должност.

- објавуваат копија од записникот на веб-страницата на институцијата со која раководат,

Носителите на извршни функции, надвор од работ-

- објавуваат информации за средби со лобисти и ин-

ното време на институцијата со која раководат, можат

формации за остварен контакт со трети страни, однос-

да учествуваат во партиски активности како членови

но други засегнати страни.

на политички партии, да бидат кандидати или да застапуваат партии и кандидати за локални, парламентарни

Однос кон вработените во јавниот сектор

и претседателски избори, но не смеат да ја загрозат
нивната професионалност и достапноста на функци-

Член 15

јата, односно должноста која ја извршуваат, а притоа

Носителите на извршни функции ја почитуваат

секогаш приоритет ќе има функцијата, односно долж-

професионалноста и непристрасноста на вработените

носта која ја извршуваат.

во јавниот сектор, при што под ниту еден услов нема
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да ги доведат во ситуација на однесување спротивно на

Доколку од носителите на извршни функции се по-

одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор,

бараат коментари и изјави за работи од надлежност на

Законот за административни службеници, другите за-

друга институција и за коjа одговорност има друг носи-

кони, колективните договори, Кодексот за администра-

тел на извршна функција, тие се консултираат со носи-

тивни службеници и на кодексите на институциите во

телот на извршната функција во чија надлежност е пра-

кои работат.

шањето.

Носителите на извршни функции со своето однесу-

Носителите на извршни функции пред да дадат из-

вање кон вработените во институцијата со која раково-

јава која се однесува на стратешките цели на Владата и

дат, односно во чие раководење учествуваат, се одне-

за политики кои не се усвоени се консултираат со прет-

суваат со должно почитување на нивната личност и не-

седателот на Владата.

ма да влијаат врз нив на начин кој е спротивен на законот.

Носителите на извршни функции се непристрасни и
неутрални кон сите учесници во медиумската сфера и

Носителите на извршни функции, при вработувањето, унапредувањето и престанокот на вработувањето

ја почитуваат неприкосновената слобода на медиумите.

во институцијата со која раководат, се раководат од

Официјалните профили на социјалните медиуми на

критериумите на стручност и компетентност и примена

институциите и на носителите на извршни функции се

на начелото на соодветна и правична застапеност на

примарен извор за комуникација на владините поли-

припадниците на заедниците и професионалните спо-

тики, програми, најави и иницијативи.

собности на кандидатите и на вработените во институ-

На објавите на профилите на социјалните медиуми

цијата со која раководат и водат грижа за родовата пер-

при кои носителите на извршни функции настапуваат

спектива.

во име на институциите, не треба да се промовираат

Носителите на извршни функции ги имаат предвид

партиски активности и обележја.

аргументите и стручните совети на вработените при изготвувањето и донесувањето на одлуките и спроведу-

Примање подароци

вањето на владините политики.
Носителите на извршни функции нема да вршат

Член 17

влијание врз вработените во јавниот сектор да се зачле-

Носителите на извршни функции при вршењето на

нат во какво било здружение, организација или пар-

функциите и должностите не можат да примаат пода-

тија, ниту пак ќе ги уценуваат со напредок во кариера-

роци, освен во случаите, во износ и на начин утврдени

та и не може да бараат, ниту да очекуваат присуство

со Законот за користење и располагање со стварите во

или учество на вработен во активности на политичка

државна сопственост и со стварите во општинска соп-

партија.

ственост и Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.
Презентација на политики

Носителите на извршни функции не смеат да бараат, примаат односно да дозволат друго лице во нивно

Член 16

име или нивна корист да дава или прима подарок, ус-

Носителите на извршни функции не можат да нас-

луга или каква било друга вредност, помош или друга

тапуваат само од свое лично име, а дадените изјави,

корист во врска со вршењето на функцијата, односно

гостувања, интервјуа, објави на социјалните мрежи

должноста, а која би можела да има влијание или на кој

треба да бидат конзистентни со владината политика и

било начин да го компромитира нивното расудување

утврдената програма за работа на Владата.

или да ги стави во несоодветна подреденост и обврска.
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Носителите на извршни функции не смеат да прифаќаат ордени, декорации, награди или почести од
странски држави и странски организации за време на
извршувањето на својата функција односно при извршувањето на нивната должност, а во случај на вакви
почести, тие се консултираат со Министерството за
надворешни работи во врска со примањето на почестите за секој поединечен случај.
Користење на материјални ресурси – интегритет на
функционерите во трошоците, надоместоците
Член 18
Носителите на извршни функции обезбедуваат максимално ефективно и економично управување и корис-

вањата и должностите (дипломатска патна исправа,
обезбедување и службен возач/возило) за приватни или
партиски цели, освен кога истиот не подлежи на специјални мерки на безбедност.
Носителите на извршни функции при службени патувања за професионални обврски во странство се водат од начелото на ефикасност и економичност и обезбедуваат економски најприфатливи аранжмани.
Носителите на извршни функции се лично одговорни за големината и составот на официјалните делегации за патување во странство и истите треба да бидат
што е можно помали, обезбедувајќи ги притоа потребните предуслови за соодветно исполнување на целите
на патувањето.
Во околности кога носителот на извршна функција

тење на материјалните средства, опремата и другите
предмети што им се доверени и го спречуваат нивното

на своето службено патување во странство е придру-

незаконито располагање, се грижат за преземање на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети, како и за отстранување на можности-

патува исклучиво на приватен трошок. Ова не го вклу-

жуван од својот брачен другар или партнер/ка, тој/таа
чува брачниот другар или партнер/ка на претседателот

те за предизвикување на материјална штета во органот
со кој раководат.
Носителите на извршни функции, владините и дру-

на Владата кога патува како дел од официјална делега-

гите државни простории, инвентарот, финансиските и
техничките средства што им се ставени на располагање
во врска со вршењето на функцијата, ги користат со-

фаќаат патувања и сместувања кои не се платени од

весно и одговорно и исклучиво за вршење на функцијата.
Носителите на извршни функции на секои шест ме-

ренции по покана или други настани од дипломатски

сеци до членот на Владата назначен за одговорен за
следење на спроведување на Кодексот доставуваат извештаи за службените трошоци направени при извршу-

IV ДЕЛ

вањето на нивните јавни овластувања и должности, освен во ситуации кога јавното објавување на овие информации може да претставува безбедносен ризик. За

ција.
Носителите на извршни функции не може да присредства за таа намена, освен кога станува збор за
учество на службени настани, состаноци и конфеили протоколарен карактер.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ И ОДГОВОРНОСТ
ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД КОДЕКСОТ
Изјава за придржување до Кодексот
Член 20

полесно следење и отчетност пред граѓаните, сите извештаи се јавно достапни преку софтверско решение за
прикажување и визуелизација на службените трошоци

на изјава со која потврдуваат дека ќе се придржуваат

на официјалната веб-страница на Владата.

до овој кодекс при извршувањето на нивните овласту-

Носители на извршни функции ќе потпишат писме-

вања односно должности.
Патувања
Доставување на извештај
Член 19
Носителите на извршни функции при патувањата

Член 21

организирани за приватни или партиски цели не смеат

Членот на Владата одговорен за следење на спрове-

да се покриваат со државни средства, ниту пак да се

дување на Кодексот на секој шест месеци од неговото

користат привилегиите кои произлегуваат од овласту-

назначување и во рок од 10 дена пред крајот на манда-
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тот на Владата, на претседателот на Владата му доста-

- изразување на несогласување, односно официјал-

вува извештај за придржување до Кодексот од носите-

на критика за однесувањето на лицето кое не го почи-

лите на извршните функции.

тувало овој кодекс и укажување да го поправи однесувањето при што истото може и јавно да се објави,

Пријавување на сомнеж за судир на интереси

- политичка одговорност, односно барање за поднесување на оставка на носителот на извршна функција

Член 22

или предлог за негово разрешување и/или

На барање на членовите на Владата, замениците на

- покренување на иницијатива за информирање на

министрите и другите именувани функционери од Вла-

надлежни институции, најдоцна во рок од еден месец

дата, по сопствена иницијатива или по допрен глас, до

од денот на дознавањето за непочитувањето на овој ко-

членот на Владата назначен за одговорен за следење на
спроведување на Кодексот ќе ги советува за какво било
прашање на однесување и етичко прашање поврзано со
овој кодекс и ќе даде генерални препораки за натамошно постапување. Сите носители на извршни функции
кои подлежат на одредбите на овој кодекс, соработува-

декс, закон, особено Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Законот за заштита на
укажувачи и Законот за лобирање.
Примена на одредбите на Кодексот на советниците

ат со членот на Владата одговорен за спроведување на
Кодексот и му ги прават достапни сите релевантни информации кои тој ќе ги побара, освен оние кои имаат
карактер на класифицирани информации.

Член 24
Овој кодекс соодветно ќе се применува и на советниците кои ги именува претседателот на Владата на Ре-

Носителите на извршни функции навремено го ин-

публика Северна Македонија и на посебните советни-

формираат претседателот на Владата и членот на Вла-

ци ангажирани од министрите кои при потпишување

дата назначен за одговорен за следење на спроведува-

на договорот за нивно ангажирање ја потпишуваат и

ње на Кодексот во случај на постоење сомнеж кој се

изјавата за прифаќање на овој кодекс.

однесува на примената на овој кодекс при извршување
на функцијата односно должноста.

V ДЕЛ

Мерки во случај на непочитување на Кодексот

ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Член 25

Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс членот на Владата одговорен за спроведување на
Кодексот вербално и писмено му укажува на носителот
на извршна функција дека го прекршил Кодексот и му
укажува да го поправи однесувањето. Писменото укажување се доставува и до сите носители на извршни

Со денот на објавувањето на овој кодекс, престанува да се применува Кодексот за етичко однесување на
членовите на Владата и носителите на јавни функции
именувани од страна на Владата („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 176/19).

функции како мерка која има за цел да влијае на идното нивно однесување и да превенира идни прекршувања на Кодексот по таа одредба од страна на носителите
на извршни функции.

Член 26
Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс, врз основа на мислењето на членот на Владата

Бр. 44-8594/1

Прв заменик на претседателот

назначен за одговорен за следење на спроведување на

22 септември 2020 година

на Владата на Република

Кодексот, претседателот на Владата може да одлучи да

Скопје

Северна Македонија,

примени некоја од следниве мерки:

м-р Артан Груби, с.р.

Стр. 48 - Бр. 232

www.slvesnik.com.mk

27 септември 2020

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.
Цената на овој број е 120 денари.

