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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1273. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 ап-
рил 2021 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-
ГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ  

ДООЕЛ КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Република Северна 
Македонија, по пат на непосредна спогодба на Друш-
тво за производство на електрична енергија Сателит 
енерџи ДООЕЛ Куманово, за градежно земјиште со 
вкупна површина од 3900 m2, кое претставува: 

- дел од КП бр.1/3 КО Острилци, со површина од  
752 m2, запишано во Имотен лист бр.57;  

- дел од КП бр.58/2 КО Острилци, со површина од 
51 m2, запишано во Имотен лист бр.57;  

- дел од КП бр.58/2 КО Острилци, со површина од 
213 m2, запишано во Имотен лист бр.57;  

- дел од КП бр.58/2 КО Острилци, со површина од 
481 m2, запишано во Имотен лист бр.57;  

- дел од КП бр.62/3 КО Острилци, со површина од 
24 m2, запишано во Имотен лист бр.57; 

- дел од КП бр.62/3 КО Острилци, со површина од 
19 m2, запишано во Имотен лист бр.57; 

- КП бр.62/5 КО Острилци, со површина од 103 m2, 
запишано во Имотен лист бр.57; 

- дел од КП бр.405/2 КО Острилци, со површина од 
624 m2, запишано во Имотен лист бр.57; 

- дел од КП бр.930/2 КО Острилци, со површина од 
861 m2, запишано во Имотен лист бр.59; 

- дел од КП бр.930/5 КО Острилци, со површина од 
5 m2, запишано во Имотен лист бр.59; 

- дел од КП бр.930/6 КО Острилци, со површина од 
352 m2, запишано во Имотен лист бр.59 и  

- КП бр.931/2 КО Острилци, со површина од 415 
m2, запишано во Имотен лист бр.59, 

согласно Проект за инфраструктура за изградба на 
МХЕЦ Острилска со реф. бр. 253, КО Острилци, Оп-
штина Крушево, со тех. бр. 0801/354/17 од мај 2018 го-
дина, изработен од Друштво за трговија и услуги „Билд 
Урбан“ ДООЕЛ Скопје, одобрен со Потврда за заверка 
на одобрен проект за инфраструктура од градоначални-
кот на Општина Крушево бр. 21-881/6 од 25 октомври 
2018 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-921/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

1274. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а  во врска 
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планира-
ње („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 13 април 2021 го-
дина, донесе 
                                                                               

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО  
СМЕСТУВАЊЕ, КО ДУШЕГУБИЦА, ОПШТИНА 

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена А4-времено сместување, 
КО Душегубица, Општина Кичево. 

                      
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 40-1274/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

1275. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движната ствар–чилер–

воздушно ладен компресорски агрегат марка Блу Бокс, 
модел Капа 5 Ево 31.1., сериски број BBOX085125, 
сопственост на Република Северна Македонија, чиј ко-
рисник е Државниот архив на Република Северна Ма-
кедонија. 
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Член 2 
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии–Управа за имотно–правни работи, со процене-
та вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број CB/EL V 35/2020 од 17.12.2020 
година, во која е проценета вредноста на движната 
ствар во износ од 516.615,00 денари, која претставува 
почетна цена за електронското јавно наддавање. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 40-1895/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1276. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА 
ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕ-
РАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 
 

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

ствена установа Здравствен дом Железничар Скопје за 
спроведување постапка за избор на правно лице кое 
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање, преработка, рециклирање и уништу-
вање на отпад на движни ствари – опрема, кои се дот-
раени, неупотребливи и технoлошки застарени и не мо-
жат да се продадат или разменат како такви, согласно 
Одлука бр. 0201-82 од 9 февруари 2021 година, донесе-
на од Управниот одбор на  Јавната здравствена устано-
ва Здравствен дом Железничар Скопје.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-2179/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

1277. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 30 март 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИ-

НЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КОЖУВЧАН-

КА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „ПРАШНИК“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци се доделу-

ва концесија за експлоатација на минерална суровина – 

минерална вода на локалитетот „Прашник“, Општина 

Кавадарци, со површина на простор на концесија за ек-

сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7584960 4555477 

Т-2 7585098 4555477 

Т-3 7585098 4555277 

Т-4 7584898 4555277 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.033800km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-

рот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.         

 

Бр. 40-2293/1 Прв заменик на претседателот 

30 март 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
  Артан Груби, с.р. 
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1278. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 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 13 април 2021 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари - патнич-

ки моторни возила, сопственост на Република Северна 
Македонија, чиј  корисник е  ЈЗУ Општа болница со 
проширена дејност-Кочани, и тоа: 

1. Марка – МЕРЦЕДЕС БЕНЗ, тип 602 ДKA, со ре-
гистарска ознака KO-1269-AB, година на производство 

1988, број на мотор 6179132002378, број на шасија 
WDB6024621090595, сила на мотор 65 kW, работна за-
фатнина на мотор 2983 см³, боја на каросерија бела 01, 
проценета со Процена бр. CB V 146/19 од 30.11.2020 
година, со почетна цена од 59.520,00 денари. 

2. Марка МЕРЦЕДЕС БЕНЗ, тип СПРИНТЕР 208 
Д, со регистарска ознака ST-206-PE, година на произ-

водство 1988, број на мотор 60194300527528, број на 
шасија WDB9023721P923494, сила на мотор 58 kW, бо-
ја на кaросерија бела 01, работна зафатнина на мотор 
2299 см³, проценета со Процена бр. CB V 146/19 од 
30.11.2020 година, со почетна цена од 43.724,00 де-
нари. 

3. Марка ЛАДА, тип ВАЗ 21043 САНИТЕТ, со ре-
гистарска ознака ST-230-OZ, година на производство 

2000, број на шасија XTA21043010787710, број на мо-
тор 6247125, боја на каросерија бела 01, црвена 72, си-
ла на мотор 46 kW, работна зафатнина на мотор 1452 
см³, проценета со Процена бр. CB V 146/19 од 
30.11.2020 година, со почетна цена од 24.873,00 де-
нари. 

4. Марка ЗАСТАВА, тип ЈУГО 45A, со регистарска 

ознака ST-903-OT, година на производство 2002, број 
на шасија VX1145A0001074992, број на мотор 
1571515, сила на мотор 46 kW, боја на шасија трула 
вишна /70; работна зафатнина на мотор 1116 см³, про-
ценета со Процена бр. CB V 146/19 од 30.11.2020 го-
дина, со почетна цена од 24.697,00 денари. 

5. Марка ЛАДА, тип НИВА 1600, со регистарска 

ознака ST-273-OS, година на производство 1991, број 
на шасија XTA212100M0858757, број на мотор 
1737628, сила на мотор 55 kW, боја на шасија бела 01, 
работна зафатнина на мотор 1570 см³, проценета со 
Процена бр. CB V 146/19 од 30.11.2020 година, со по-
четна цена од 29.920,00 денари. 

6. Марка ЈУГО, тип ФЛОРИДА 1.3 САНИТЕТ, со 

регистарска ознака ST-332-OR, година на производство 
2000, број на шасија VX1103A0000050339, број на мо-
тор128А6.640080730, сила на мотор 48 kW, боја на ша-
сија бела 01, работна зафатнина на мотор 1301 см³, 
проценета со Процена бр. CB V 146/19 од 30.11.2020 
година, со почетна цена од 26.380,00 денари. 

7. Марка ЗАСТАВА, тип ЈУГО КОРАЛ 1.1i, со ре-
гистарска ознака ST-034-OT, година на производство 
2002, број на шасија VX1145A0001074992, број на мо-
тор 1571214, сила на мотор 45 kW, боја на каросерија 
трула вишна 76, работна зафатнина на мотор 1116 см³; 
проценета со Процена бр. CB V 146/19 од 30.11.2020 
година, со почетна цена од 7.949,00 денари. 

 
Член 2 

Продажбата на секое патничко моторно возило од 
член 1 од оваа одлука да се изврши поединечно,  по пат 
на електронско јавно наддавање, преку електронскиот 
систем за јавно наддавање со кој управува и оперира 
Министерството за финансии - Управа за имотно прав-
ни работи, со почетна цена согласно проценатата вред-
ност од Бирото за судски вештачења од член 1 од оваа 
одлука.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 40-2481/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1279. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19) Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за трговија на големо и ма-
ло ГО-МИЛ ДООЕЛ Облешево, Чешиново-Облешево, 
за земјоделско земјиште со површина од 57.000 м2 кое 
се наоѓа на КП бр.562/1-дел, место викано Ѓурѓино 
Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 4, 
запишана во Имотен лист бр.195 за КО Долни Балван, 
сопственост на Република Северна Македонија. 

     
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува во времетраење од пет години сметано од денот 
на влегувањето во сила на договорот. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

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

 
Бр. 40-3120/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1280. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 
261/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 30 март 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОС-
ТРА ЧУКА“ С.ДЕБРЕШТЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 
Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина се доделува во фунција на врше-
ње на детални геолошки истражувања на минералната 
суровина на локалитетот за кој се предлага доделу-
вање.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минералната суровина 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минералната суровина, пот-
ребно е да се додели под концесија минералната суро-
вина определена со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
детални геолошки истражувања се создавање на усло-
ви за рамномерно истражување на минералната суро-
вина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-
лошки истражувања на  минералната суровина - варов-
ник на локалитетот „Остра Чука“ с.Дебреште, Општи-
на Долнени.  

Концесијата за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член ќе се додели на понудувачот кој ќе 
успее да ги задоволи условите содржани во тендерска-
та документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за детал-
ни геолошки истражувања на минералната суровина ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесија за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Северна Македонија на предлог на ми-
нистерот за економија формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 120 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Северна Македонија на одобру-
вање. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 
на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот 
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 
 

Член 5 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 40-3180/1 Прв заменик на претседателот 

30 март 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1281. 
Врз основа на член 38 ставoви 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Агровин ДН ДООЕЛ Кавадарци ул.Ца-
но Поп Ристов бр.32 Б, Кавадарци со вкупна површина 
од 3 ха 82 ари 25 м2 на земјоделско земјиште под дол-
гогодишен насад кое се наоѓа на КП бр.387/1-дел, мес-
то викано Лазарица, катастарска култура нива, катас-
тарска класа 5, со површина од 2530 м2, КП бр.387/2-
дел, место викано Лазарица, катастарска култура нива, 
катастарска класа 5, со површина од 1868 м2, КП 
бр.388, место викано Лазарица, катастарска култура 
нива, катастарска класа 6, со површина од 681 м2, КП 
бр.389, место викано Лазарица, катастарска култура 
нива, катастарска класа 6, со површина од 4259 м2, КП 
бр.390, место викано Лазарица, катастарска култура 
нива, катастарска класа 5, со површина од 3396 м2, КП 
бр.391, место викано Лазарица, катастарска култура 
нива, катастарска класа 5, со површина од 1339 м2, КП 
бр.392-дел, место викано Лазарици, катастарска култу-
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ра нива, катастарска класа 6, со површина од 1286 м2 и 
КП бр.413-дел, место викано Доброглед, катастарска 
култура нива, катастарска класа 5, со површина од 
3690 м2, запишани во Имотен лист бр.182 за КО Сопот 
и КП бр.387/5-дел, место викано Лазарица, катастарска 
култура нива, катастарска класа 5, со површина од 
9838 м2, КП бр.393-дел, место викано Лазарица, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 6, со површина 
од 1661 м2, КП бр.395 -дел, место викано Лазарици, ка-
тастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-
ршина од 6936 м2 и КП бр.419/17-дел, место викано 
Лазарица, катастарска култура нива, катастарска класа 
5, со површина од  741 м2, запишани во Имотен лист 
бр.180 за КО Сопот, во сопственост на Република Се-
верна Македонија.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува во времетраење до 14 април 2045 година. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-3272/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1282. 
Врз основа на член 87-а став (4) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 
33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Републи-
ка Северна Македонија на седницата, одржана на  13 
април 2021 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ ,,НАЦИОНАЛНИ 
ШУМИ“- П.О. СКОПЈЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопани-

сување со државните шуми ,,Национални шуми“ – П.О. 
Скопје на Казнено поправен дом Прилеп се преотста-
пуваaт 20 м3 дрвна маса – огревно дрво.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-3309/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

1283. 
Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 98/19 и 153/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 13 април 
2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА 
ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 

2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за 

работата на Националниот центар за одговор на ком-
пјутерски инциденти за 2020 година, донесен од дирек-
торот на Агенцијата за електронски комуникации во 
соработка со министерот за информатичко општество 
и администрација бр.1802-921/1 од 12.3.2021 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-3444/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1284. 
Врз основа на член 27 став (9) и член 28 став (6) од 

Законот за безбедност на храната („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 13 април 2021 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ОПШТИТЕ И ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ НА ХРАНАТА ВО ОДНОС НА МАКСИ-
МАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ НИВОА НА РЕЗИДУИ 
ОД ПЕСТИЦИДИ ВО ИЛИ ВРЗ ХРАНАТА И ХРА-
НАТА ЗА ЖИВОТНИ ОД РАСТИТЕЛНО И ОД  

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за општите и посебните барања за безбедност на храна-
та во однос на максимално дозволените нивоа на рези-
дуи од пестициди во или врз храната и храната за жи-
вотни од растително и од животинско потекло (*), 
бр.02-601/1 од 10.3.2021 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-3522/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
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1285. 
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 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДОБРОВОЛНО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО „ВИДРА“ – ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Доброволно 

противпожарно друштво „ВИДРА“ – Велес. 
 

Член 3 
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно 

противпожарно друштво „ВИДРА“ – 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. 40-3620/1 Прв заменик на претседателот 

            13 април 2021 година на Владата на Република 
                   Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
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1286. 
Врз основа на член 49 став (8) од Законот за висо-

кото образование* („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 13 април 2021 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИДОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА НА АКРЕДИ-
ТАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИ 

ТРОШОЦИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдуваат видот и висината на 

надоместоците за трошоците во постапката на акреди-
тација врз основа на реално направени трошоци на Од-
борот за акредитација на високото образование (во на-
тамошниот текст: Одборот за акредитација), и тоа:  

1. За утврдување дали со проектот за основање на 
високообразовна установа и поднесената документаци-
ја се исполнети условите за вршење на високообразов-
на дејност и за утврдување на капацитетот за студира-
ње на високообразовната установа, се плаќа надомес-
ток во  износ од 80.000,00 денари.  

2. За акредитација на проект за основање на самос-
тојна приватна или приватно-јавна високообразовна 
установа и за акредитација на студиска програма на на-
учните институти,  се плаќа надоместок во износ од 
50.000,00 денари. 

3. За акредитација на проектот за основање на еди-
ница на  самостојна приватна или приватно-јавна висо-
кообразовна установа, се плаќа надоместок во износ од 
50.000,00 денари 

4. Акредитација на научна установа за вршење ви-
сокообразовна дејност на студии од втор и трет циклус 
на студии,  се плаќа надоместок во износ од 40.000,00 
денари. 

5. За утврдување на исполнетост на условите за ор-
ганизирање на студии за нови студиски програми на 
високообразовната установа и утврдување на капаците-
тот за студирање на високообразовната установа,  се 
плаќа надоместок во износ од 20.000,00 денари. 

6. За акредитација на студиски програми за период 
од пет студиски години,  се плаќа надоместок во износ 
од 20.000,00 денари. 

7. За акредитација на ментори на докторски студии,  
се плаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари. 

8. За повторно разгледување на елаборатите, врате-
ни на доработка, се плаќа надоместок во износ полови-
на од износот определен во  точките 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 
од овој член.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-3663/1   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1287. 
Врз основа на член  11 точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатијa („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 13 април 
2021 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА –  

СКОПЈЕ, Ц.О. 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на  Ценовни-

кот за плаќање на услугите на Јавното претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и регионални-
те патишта-Скопје, ц.о. бр.02-610/3  од  8.4.2021 го-
дина, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпри-
јатие на седницата одржана на 8.4.2021 година. 

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

 
Бр. 40-3671/1   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1288. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
ГРАЃАНИ ЗА ТРЕТМАН НА ЛИЦА СО АУТИЗАМ, 
АДХД И АСПЕРГЕРОВ  СИНДРОМ ВО МОЈОТ  

СВЕТ-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Здружението на граѓани за трет-

ман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров син-
дром ВО МОЈОТ СВЕТ - Скопје се даваат на времено 
користење за период од 10 години од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, без надомест, дел од нед-
вижни ствари - деловни простории со вкупна површи-
на од 154м², кои се наоѓаат на ул. „29-ти Ноември“, Те-
тово, на КП бр.2873, дел 1, КО Тетово 1, запишани во 
Имотен лист бр.111726, сопственост на Република Се-
верна Македонија, и тоа: 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.1 со 
внатрешна површина од 15.82м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.2 со 
внатрешна површина од 12.80м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.3 со 
внатрешна површина од 3м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.4 со 
внатрешна површина од 2.26м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.5 со 
внатрешна површина од 35.44м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.31 со 
внатрешна површина од 14.04м2; 
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- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.32 со 
внатрешна површина од 6.37м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.33 со 
внатрешна површина од 6.37м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.34 со 
внатрешна површина од 3.32м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.35 со 
внатрешна површина од 1.05м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.36 со 
внатрешна површина од 0.98м2; 

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР,  ДП бр.37 
со внатрешна површина од 9.48м2;  

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР, дел од ДП 
бр.38 со внатрешна површина од 27,10м² и  

- зграда бр.4, намена на зграда и друг објект-кли-
нички центри (секундарна), влез 1, кат ПР,  ДП бр.48 
со внатрешна површина од 15.81м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-3683/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1289. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 13 април 2021 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КО-
РИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП 
бр.1314/1, КО Струмица, ул. „Благој Мучето“ во Стру-
мица и тоа: 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект Д3-13, 
влез 2, кат ПР, број на посебен/заеднички дел од зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 334 м²; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект Д3-13, 
влез 2, кат ПР, број на посебен/заеднички дел од зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 850 м² и 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект Д3-13, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел од зграда 
3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 176 м², во корист на Републи-
ка Северна Македонија во Катастарот на недвижности.   

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 40-3715/1   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1290. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 13 април 2021 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари–објекти, кои се наоѓаат на КП бр. 
15, КО Струмица,  ул. „Спартаковска“ во Струмица и 
тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-9, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 233 м² и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-9, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ПП, со внатрешна површина од 194 м², во корист на 
Република Северна Македонија во Катастарот на нед-
вижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-3715/2   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1291. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА–ПОДЗЕМНА ВОДА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „С.ГОРНА БЕЛИЦА“, ОПШТИНА  

СТРУГА 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – подземна вода на ло-
калитетот „с.Горна Белица“, Општина Струга, бр. 24-
4503/3 од 6.8.2013 година, еднострано се раскинува од 
страна на концедентот, бидејќи концесионерот не за-
почнал со експлоатација на минералната суровина во 
рок од две години од денот на издавањето на Дозволата 
за експлоатација бр. 24-5209/2 од 30.12.2015 година. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за експлоатација на минерална суровина-мине-
рална-подземна вода на Градежното трговско услужно 
друштво ДОРА Е АРТЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Велешта, 
Струга на локалитетот „с.Горна Белица“, Општина 
Струга бр. 41-4648/1 од 16.7.2013 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/13). 

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

 
Бр. 40-3761/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1292. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија на седницата, одржана 
на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА – ПОДЗЕМНА  

ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВИ КУЛИ“, 
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – минерална – подзем-
на вода на локалитетот „Маркови Кули“, Општина Ка-
вадарци, бр.24-2784/2 од 18.7.2013 година, еднострано 
се раскинува од страна на концедентот, бидејќи конце-
сионерот не започнал со експлоатација на минералната 
суровина во рок од две години од денот на издавањето 
на Дозволата за експлоатација бр. 24-6823/1 од 
28.12.2017 година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за експлоатација на минерална суровина- минерал-
на – подземна вода на Друштвото за трговија, тран-
спорт и угостителство „ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДОО-
ЕЛ Кавадарци на локалитетот „Маркови Кули“, Оп-
штина Кавадарци бр.41-4406/1 од 29.6.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/13). 

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

 
Бр. 40-3762/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

1293. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 
став (1) од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и ,,Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 
261/19) Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ  НА  КОНЦЕСИЈА  ЗА  ДЕТАЛНИ  ГЕО-
ЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА  НА  МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ САН-
ДРА-М ЉУПЧО ДООЕЛ КАВАДАРЦИ НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ „ЃОРОВА ЛАКА“ ОПШТИНА 
 НЕГОТИНО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – пе-
сок и чакал на локалитетот „Ѓорова Лака“ Општина 
Неготино на Друштвото за производство, трговија, ус-
луги САНДРА-М Љупчо ДООЕЛ Кавадарци, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр.45-3814/1 од 27.8.2019 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.181/19). 

2. Друштвото за производство, трговија, услуги 
САНДРА-М Љупчо ДООЕЛ Кавадарци достави понуда 
со број 00000108  на 4.2.2021 година. 

3. Друштвото за производство, трговија, услуги 
САНДРА-М Љупчо ДООЕЛ Кавадарци ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија, услуги 
САНДРА-М Љупчо ДООЕЛ Кавадарци се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина – песок и чакал на локалитетот „Ѓо-
рова Лака“ Општина Неготино, со површина на прос-
тор на концесија за детални геолошки истражувања де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките се дефинирани со координати како е дадено 
во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7587957 4600439 
2 7588094 4600409 
3 7588148 4600374 
4 7588327 4600203 
5 7588126 4600293 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.019169 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 85.800,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од 15 дена сметано од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
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12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 40-3764/1   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1294. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 
став (1) од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 
261/19) Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СТОНКОРП  
ДОО БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КУТЛИШТА“ 

ОПШТИНА КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ва-
ровник на локалитетот „Кутлишта“ Општина Кичево 
на Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
СТОНКОРП ДОО Битола, согласно Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесии за де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини                      
бр.45-3814/1 од 27.8.2019 година („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.181/19). 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
СТОНКОРП ДОО Битола достави понуда со број 
00000107  на 6.2.2021 година. 

3. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
СТОНКОРП ДОО Битола ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги СТОНКОРП ДОО Битола се доделува концесија за 
детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина – варовник на локалитетот „Кутлишта“ Општина 
Кичево, со површина на простор на концесија за детал-
ни геолошки истражувања дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките се дефинира-
ни со координати како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 7503096 4584713 

2 7502469 4585511 

3 7502450 4585467 

4 7502440 4585149 

5 7502554 4584849 

6 7502723 4584757 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.214847 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 78.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од 15 дена сметано од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 40-3764/2   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1295. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 
став (1) од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и ,,Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 
261/19) Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ ОБЕЛ ГРАДБА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 
С.ГРАД, ДЕЛЧЕВО  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  „БРУСИЈА“  

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ва-
ровник на локалитетот „Брусија“ Општина Делчево на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги ОБЕЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз с.Град, Делчево, 
согласно Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини бр.45-3814/1 од 27.8.2019 годи-
на („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр.181/19). 

2. Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги ОБЕЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз с.Град, Дел-
чево достави понуда со број 00000109 на 5.2.2021 го-
дина. 

3. Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги ОБЕЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз с.Град, Дел-
чево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и 
Тендерската документација и достави најповолна по-
нуда. 

4.  На Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги ОБЕЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз с.Град,  
Делчево се доделува концесија за детални геолошки 
истражувања на минералната суровина – варовник на 
локалитетот „Брусија“ Општина Делчево, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките се дефинирани со координати како е 
дадено во табелите, и тоа: 
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5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.06811 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 92.800,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од 15 дена сметано од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 40-3764/3   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1296. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА 
ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕ-
РАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство - 
Управа за хидрометеоролошки работи да спроведе по-

стапка за избор на правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, 
преработка, рециклирање и уништување на отпад на 
движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребли-
ви и технолошки застарени и не можат да се продадат 
или разменат како такви, согласно Одлуката за расхо-
дување на движни ствари на Управата за хидрометео-
ролошки работи бр.02-180/11 од 18 март 2021 година, 
донесена од директорот на Управата за хидрометеоро-
лошки работи. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-4025/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1297. 
Врз основа на член 36, став (3)од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 ап-
рил 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 

184.500.000,00 денари на спортските субјекти на кои 
им е издаден ваучер согласно Законот за спорт за 2021 
година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 
година, Раздел 04001- Влада на Република Северна Ма-
кедонија - Програма П - Мерки за справување со 
COVID-19 кризата, потпрограма П1 - Мерки за справу-
вање со COVID-19 кризата, категорија 46 - Субвенции 
и трансфери, ставка 464 - Разни трансфери. 

 
Член 3 

Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Северна Македонија средствата од член 
1 на оваа одлука да ги уплати на посебна наменска 
сметка на спортски субјекти на кои им е издаден вау-
чер за 2021 година и тоа најмногу до 33 проценти од 
вредноста на издадениот ваучер утврден во официјал-
ните Листи на спортски субјекти корисници на ваучер 
кои се објавени на веб-страницата на Агенцијата за 
млади и спорт. 

 
Член 4 

По влегување во сила на оваа одлука, Управата за 
јавни приходи до Агенцијата за млади и спорт ќе дос-
тави Листа на даночни обврзници кои го имаат иско-
ристено ваучерот и кои имаат поднесено и одобрено 
барање за даночно ослободување за донирање финан-
сиски средства на спортски субјекти. 
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Член 5 

Агенцијата за млади и спорт ќе изврши евалуација 

на Листата од член 4 на оваа одлука и до Управата за 

јавни приходи ќе достави Листа на спортски субјекти и 

износ за користење на остатокот од ваучерот кој им е 

издаден за 2021 година. 

 

Член 6 

Агенцијата за млади и спорт во рок од 10 дена од 

влегување во сила на оваа одлука до Генералниот сек-

ретаријат на Владата на Република Северна Македони-

ја ќе достави Листа на спортски субјекти корисници на 

ваучер за 2021 година на кој ќе им биде извршена ис-

плата на гореутврдениот процент од вредноста на вау-

черот со прилог листа со посебни наменски сметки за 

секој од спортските субјекти. 

 

Член 7 

Генералниот секретаријат на Владата на Република 

Северна Македонија ќе врши уплата на средствата од 

член 1 на оваа одлука во согласност со листата од член 

6 на оваа одлука но најмногу до 33 проценти од вред-

носта на издадениот ваучер утврден во официјалните 

Листи на спортски субјекти корисници на ваучер кој се 

објавени на веб-страницата на Агенцијата за млади и 

спорт. 

 

Член 8 

Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат 

како еднократна финансиска поддршка во дејноста 

спорт. 

 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 40-4107/1   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1298. 

Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Ца-

ринската управа (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 

48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 

129/15, 23/16, 120/18 и 248/18) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 ап-

рил 2021 година,  донесе 

    

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп времени објекти, 

во сопственост на Република Северна Македонија, кои 

ги користи Царинската управа, лоцирани на гранични-

от премин за патен сообраќај Табановце и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 2 

(1) Давањето во закуп на објектите на граничниот 

премин, ќе се изврши поединечно по пат на електрон-

ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за 

јавно наддавање со кој управува и оперира Министер-

ството за финансии - Управа за имотно-правни работи.  

(2)  Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk).  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 40-4197/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1299. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА 

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ТРАЈКО  

ПРОКОПИЕВ“ - КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 
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Реден 
број 

Назив и опис на движните ствари Количина 

1 

Шанк од дрвена конструкција со 
метални профили во коцкаста 
форма со плотна со димензии 4,5м 
x 5,0м 

1 

2 
Платформа од челична 
конструкција со скали со 
димензии 19 +18 м, 12 скалила 

1 

3 ВЦ Шољи - моноблок 4 

4 
Високи маси (коњопои) со 
димензии 0.70м x 0,8м x 1.2м 

3 

5 
Метална конструкција за шанк со 
горен украсен дел со димензии 2м 
x 4,5m 

1 

6 
Алуминиумски прозори со 
димензии 0,0м x 2,3м 

10 

7 
Двокрилна сензорска врата со 
димензии 0,0м x 2,3м 

1 

8 
Росфајт аспиратор за кујна без 
мотор со димензии 1м x 4м 

1 

9 
Клима уред марка СТ-
ТЦХСА/БФАЦ-12, внатрешна и 
надворешна единица 

1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Центар за култура Трајко Прокопиев - Кума-
ново. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура 
Трајко Прокопиев – Куманово, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-4269/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1300. 
Врз основа на член 65 став 6 од Законот за високото 

образование* („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 13 април 2021 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА - СА-
МОСТОЈНА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА ИНТЕР-
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА МОДА „ИЗЕТ ЦУРИ“  

ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна високообразовна установа - Самостојна висо-
ка стручна школа Интернационален институт за мода 
„Изет Цури“ во Скопје, на ул. „Битпазарска“ бр. 127 во 
Скопје. 

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

основа на поднесеното барање од основачот Друштво-
то за трговија и услуги Интернационал Институт за мо-
да – Изет Цури во Скопје со ЕДБС 6974465, со седиште 
во Скопје на ул. „Битпазарска“ бр. 127. 

 
Член 3 

Во приватната високообразовна установа од член 1 
од оваа одлука, се врши високообразовна дејност сог-
ласно Законот за високото образование*. 

 
Член 4 

На приватната високообразовна установа од член 1 
од оваа одлука, ќе се изведува една студиска програма 
од прв циклус на студии по моден дизајн (180 ЕКТС).   

 
Член 5 

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 
на приватната високообразовна установа од член 1 од 
оваа одлука, ќе биде согласно стандардите и нормати-
вите за вршење на дејноста. 

 
Член 6 

Потребната опрема за опремување на приватната 
високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ќе 
биде согласно стандардите и нормативите за вршење 
на дејноста. 

 
Член 7 

Приватната високообразовна установа од член 1 од 
оваа одлука, ќе биде сместена на ул. „Битпазарска“ бр. 
127 во Скопје, со вкупна површина за вршење на на-
учно-истражувачка и високообразовна дејност од 257 
м². 

 
Член 8 

Бројот на студенти кои се запишуваат во приватна 
високообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ќе 
биде определен со решението за акредитација на висо-
кобразовната установа. 

 
Член 9 

Наставата на приватната високообразовна установа 
од член 1 од оваа одлука, е на македонски јазик и него-
вото кирилско писмо, албански јазик и неговото писмо 
и англиски јазик и неговото писмо, согласно Законот за 
високото образование*. 

 
Член 10 

Приватната високообразовна установа од член 1 од 
оваа одлука, ќе отпочне со работа по добивањето на ре-
шението за почеток со работа на приватната високооб-
разовна установа од министерот за образование и нау-
ка и уписот во регистарот на високообразовни устано-
ви и во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ви-
сокообразовна установа од член 1 од оваа одлука, ги 
обезбедува основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 40-4461/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 



16 април 2021  Бр. 84 - Стр. 17 

 
 

 
 

 

 

 
 

1301. 
Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 
129/15, 23/16, 120/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 април 
2021 година,  донесе 

    
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се даваат во закуп објекти од траен карактер, во сопственост на Република Северна Македо-

нија, кои ги користи Царинската управа, лоцирани на граничните премини за патен сообраќај Блаце, Табановце, 
Меџитлија, Блато и Ќафасан и тоа: 
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Член 2 
(1) Давањето во закуп на објектите на граничните 

премини, ќе се изврши поединечно по пат на електрон-
ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за 
јавно надавање со кој управува и оперира Министер-
ство за финансии - Управа за имотно-правни работи на 
Република Северна Македонија.  

(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk)  

 
Член 3 

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

 
Бр. 40-4497/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1302. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за метроло-

гијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/02, 84/07, 120/09, 136/11, 06/12, 164/13, 41/14, 
192/15, 53/16 и 64/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 13 април 2021 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТУВА-
ЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО 

ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА И  
ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува висината и начинот 
на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги 
вршат  Бирото  за  метрологија (во натамошниот текст:  
Биро)  и  овластеното правно лице и тоа за: калибраци-
ја на еталони, меѓулабораториска споредба на еталони, 
оцена на сообразност на типот на мерилата, оцена на 
сообразност на мерилата со суштествените барања, ис-
питување на тип на мерила, верификација на мерила, 
надзор над исполнетоста на условите за овластување 
на правните лица, обезбедување на ознаките и серти-
фикатите за оцена на сообразноста на типот на мери-
лата, обезбедување на ознаките и жиговите, односно 
сертификатите за верификација на мерилата, регистра-
ција на ознаките и сертификатите за сообразноста на 
типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сер-
тификатите за верификација на мерилата од странско 
потекло, метролошки надзор над количините и ознаки-
те на пакуваните производи и консалтинг и обука. 

 
Член 2 

Подносителите на барањата за извршување на услу-
гите од член 1 на оваа одлука, на Бирото и овластеното 
правно лице му плаќаат надоместок во висина и на на-
чин утврдени со оваа одлука и со тарифа за надоместок 
на услугите на Бирото и овластеното правно лице која 
е дадена во  Прилог 1, кој е составен дел на оваа од-
лука. 

 
Член 3 

Надоместокот за услугите предвидени во член 1 на 
оваа одлука се пресметува во бодови и/или по работен 
час, во зависност од видот на услугата.  

Вредноста на еден бод изнесува 0.2% од последната 
просечна плата во Република Северна Македонија, за 
претходната година, според објавата на Државниот за-
вод за статистика на Република Северна Македонија.  

Вредноста на работниот час изнесува 5% од од по-
следната просечна плата во Република Северна Маке-
донија, за претходната година, според објавата на 
Државниот завод за статистика на Република Северна 
Македонија.  

 
Член 4 

Во случај кога верификацијата на мерила работни-
ците на Бирото ја вршат кај правни лица, кои се акре-
дитирани за соодветната област согласно стандардот 
EN ISO/IEC 17020 или EN ISO/IEC 17025 и имаат склу-
чено договор со Бирото, надоместокот за верификација 
на мерилата што ги врши Бирото се намалува за 30% 
од висината на надоместокот утврден согласно член 3 
од оваа одлука. 

 
Член 5 

Ако при постапката за верификација на мерилата. 
работникот на Бирото утврди дека поднесените мерила 
за верификација и/или еталони и/или референтни мате-
ријали и/или мерна опрема не се исправни (неис-
правни, некалибрирани и сл.) Бирото ќе го наплати 
полниот износ на надоместокот. 

 
Член 6 

Во случај кога верификацијата на мерила се врши 
кај правни лица кои не се акредитирани за соодветната 
област согласно стандардот EN ISO/IEC 17020 или EN 
ISO/IEC 17025, надоместокот за верификација на мери-
лата што ги врши Бирото се утврдува согласно член 3 
од оваа одлука. 

 
Член 7 

Ако услугите од член 1 на оваа одлука работниците 
од Бирото ги вршат надвор од седиштето на Бирото, 
патните и дневните трошоци на работниците што ги 
вршат услугите паѓаат на товар на подносителот на ба-
рањето.  

 
Член 8 

Надоместокот за услугите според оваа одлука се 
уплатува на сметка на Министерство за економија-Би-
ро за метрологија.  

Овластените правни лица за периодична и вонредна 
верификација на мерилата, му плаќаат на Бирото за 
метрологија 20% од вредноста за извршената услуга за  
секое верифицирано мерило, согласно тарифата од 
Прилог 1 од оваа одлука. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на оваа oдлука, 
престанува да важи Одлуката за висината и начинот на 
наплатувањето на надоместокот за услугите што ги 
врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/04, 
64/08, 121/10 и 23/14).  

 
Член 10 

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

 
Бр. 40-4521/1 Прв заменик на Претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 



16 април 2021  Бр. 84 - Стр. 19 
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 Стр. 22 - Бр. 84                                                                                       16 април 2021 
 



16 април 2021  Бр. 84 - Стр. 23 
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1303. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 13  април 2021 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА-
БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 
 

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

ствена установа Универзитетска клиника за гастроен-
терохепатологија Скопје за спроведување постапка за 
избор на правно лице кое врши дејност или поседува 
дозвола за собирање и/или транспортирање, прера-
ботка, рециклирање и уништување на отпад на движни 
ствари – опрема, кои се дотраени, неупотребливи и 
технoлошки застарени и не можат да се продадат или 
разменат како такви, согласно Одлука бр. 02-103/13 од 
7.2.2020 година, донесена од Управниот одбор на Јав-
ната здравствена установа Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија Скопје.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-12054/1 - 20 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1304. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 257/19) Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопани-

сување со објекти за спорт во сопственост на Републи-
ка Северна Македонија се даваат на трајно користење, 
без надомест, недвижни ствари кои се наоѓаат на ул. 
Лазар Личеноски бр.31, запишани во Имотен лист 
бр.104161, на КП бр.5520, КО Центар 1, запишани во 
сопственост на Република Северна Македонија, и тоа: 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-К 1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
во површина од 87 м2; 

 - Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-К 1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 1363 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-К 1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП 
– помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), во пов-
ршина од 52 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-К 2, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
во површина од 88 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-К 2, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 165 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-К 2, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП 
– помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), во пов-
ршина од 1227 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-ПО-
1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П 
– помошна просторија, во површина од 88 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 1413 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
во површина од 31 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 2, кат-К 1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 181 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 2, кат-К 1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
во површина од 14 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 2, кат-МА 
1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП – деловна просторија, во површина од 23 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 2, кат-МА 
1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС, во површина од 3 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 2, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
во површина од 8 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 2, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 312 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-К 1, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 27 м2; 
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- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-ПО-
1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Б 
– базени за приватна употреба (пливање), волумен од 
23 м3; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-ПО-
1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП – деловна просторија, во површина од 483 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, 
во површина од 4 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ТР – 
трибина, во отворена површина од 1679 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 9 м2; 

- Зграда бр.1, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 3, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Т – 
спортски терен, во отворена површина од 1739 м2; 

- Зграда бр.2, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 57 м2; 

- Зграда бр.3, намена на зграда и др. објекти Д3-13 
други спортски и рекреативни објекти, влез 1, кат-ПР, 
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
– деловна просторија, во површина од 36 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-12804/1-20   Претседател на Владата 

13 април 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1305. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија‟‟ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и ,,Службен весник на Република Се-
верна Македонија„„ бр.98/19), а во врска со член 54 од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на ин-
тереси („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 12/19)  Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И ВИСИНАТА НА 
ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА УГОСТИТЕЛСКИ 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат корисниците, начинот 

на користење и висината на износот на средства за 
угостителски услуги во Владата на Република Северна 
Македонија, министерствата и другите органи на 
државната управа (во натамошниот текст: државните 
органи).  

Член 2 
(1) Угостителска услуга e расход кој се јавува во те-

кот на редовното работење на државните органи и се 
однесува на трошоци направени поради остварување 
на добри деловни односи при одржување на работни 
состаноци. 

(2) Угостителски услуги се нарачки на храна и пија-
лоци во угостителски објекти во Република Северна 
Македонија.  

(3) Корисници на угостителските услуги во угости-
телските објекти во Република Северна Македонија се: 
претседател на Владата на Република Северна Македо-
нија, заменик претседател на Владата на Република Се-
верна Македонија, шеф на Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Северна Македонија, 
заменик на шеф на Канцеларијата на претседателот на 
Владата на Република Северна Македонија, министер, 
заменик министер, генералeн секретар, заменик на ге-
нералниот секретар, државен секретар, секретарот на 
Секретаријатот за законодавство на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, секретарите и замениците 
сeкретари во Канцеларијата на претседателот на Влада-
та на Република Северна Македонија и директор.  

(4) Средствата за угостителски услуги се средства 
од Буџетот на Република Северна Македонија.     

 
Член 3 

(1) Расходите за угостителски услуги при работни 
состаноци во угостителските објекти во Република Се-
верна Македонија организирани од корисниците од 
членот 2 став (3) од оваа одлука, се во висина на износ, 
и тоа за: 

- претседател на Владата на Република Северна Ма-
кедонија  - до 2500 денари по лице 

- заменик претседател на Владата на Република Се-
верна Македонија - до 2000 денари по лице 

- министер, шеф на Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Северна Македонија - до 
1.500 денари по лице, 

- заменик на министерот, заменик шеф на Канцела-
ријата на претседателот на Владата на Република Се-
верна Македонија - до 1.300 денари по лице  

- генерален секретар, заменик на генералниот сек-
ретар, државен секретар, секретарот на Секретаријатот 
за законодавство на Владата на Република Северна Ма-
кедонија - до 1200 денари по лице, 

- секретарите и замениците сeкретари во Канцела-
ријата на претседателот на Владата на Република Се-
верна Македонија - до 1.200 денари по лице, 

- директор - до 1.000 денари по лице. 
(2) За реализираните угостителски услуги во угос-

тителските објекти во Република Северна Македонија 
на корисниците на средствата за угосителски услуги 
им се доставува фактура со спецификација на трошо-
ците или фискална сметка со сметкопотврда. Специфи-
кацијата за направените трошоци се потпишува од из-
давачот на спецификација и корисникот на услугата, со 
полно име и презиме своерачен потпис и датум на ко-
ристење на услугата.  

(3) При доставување на документите од ставот (2) 
на овој член, заради плаќање на фактурите, потврда на 
готовинското плаќање и плаќањето со службена пла-
тежна картичка, корисниците на угостителските услуги 
задолжително го приложуваат и известувањето (резер-
вацијата) доставена до угостителскиот објект за карак-
терот на службената потреба (работниот состанок), во 
кој е наведен и бројот на лица гости на настанот со име 
и презиме и потпис на корисникот на средствата за 
угостителски услуги кој го направил трошокот. Корис-
никот на услугата задолжително доставува и извештај 
за природата и целта на работниот состанок, број на 
присутни лица, време, место и датум на работниот сос-
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танок. Без известување (резервацијата) и извештајот за 
природата и целта на работниот состанок, Секторот за 
финансии во државниот орган нема да изврши исплата. 

(4) Во случај на пречекорување на дозволените ли-
мити за користење на средствата за угостителски ус-
луги, лицата кои го сториле пречекорувањето ќе го на-
доместат пречекорениот износ на средства најдоцна 
три работни дена од денот кога е сторено пречекорува-
њето  во благајната.  

 
Член 4 

Податоците за остварените расходи за угостителски 
услуги, а утврдени во членот 3 од оваа одлука, држав-
ните oргани заради транспарентност и отчетност ги об-
јавуваат на нивната веб страна.  

 
Член 5 

Во случај на непочитување на одредбите од оваа 
одлука, се применуваат мерките од член 23 од Кодек-
сот за етичко однесување за членовите на Владата и 
носителите на јавни функции именувани од страна на 
Владата.  

 
Член 6 

Одредбите од оваа одлука соодветно се применува-
ат и на раководните лица на  правните лица основани 
од Владата на Република Северна Македонија, како и 
на лицата избрани/именувани од Владата на Република 
Северна Македонија кои раководат со правните лица 
основани од државата. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 44-12843/1-20 Прв заменик на претседателот 
13 април 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
 Артан Груби, с.р. 

__________ 

1306. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 го-
дина („Службен весник на Република Северна Македо-
нија” бр.307/20), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 13 април 2021 го-
дина,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗA РАМНОМЕ-
РЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2021 СО ИНДИКА-
ТИВНО ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Програмата за рамномерен регионален развој за 
2021 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр. 53/21), во членот 1 износот 
„452.880.000“ се заменува со износот „932.380.000“ и 
износот „443.000.000“ се заменува со износот 
„922.500.000“ . 

 
Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 
„Средствата од член 1 од оваа програма во износ од 

452.880.000 денари се утврдени во Буџетот на Републи-
ка Северна Македонија во 2021 година, а индикативно 
средствата во износ од 479.500.000 денари планирани 
се во Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година. Средствата ќе се користат за следните на-
мени според Табелата: 

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 
 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи:  
„Средствата од член 2 точка 3 потточки 3.1, 3.2, 3.3 

и 3.4 од оваа програма ќе се користат за финансирање 
на активности за поттикнување рамномерен региона-
лен развој во 2021 и индикативно за 2022 година.“. 

 
Член 4 

Членот 5 се менува и гласи:  
„Средствата од член 2 точка 3 потточка 3.1 од оваа 

програма во износ од 457.875.000 денари  ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на планските 
региони, врз основа на предложени проекти од совети-
те за развој на планските региони.“. 

 
Член 5 

Членот 6 се менува и гласи:  
„Средствата од член 2 точка 3 потточка 3.2 од оваа 

програма во износ од 124.875.000 денари ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на подрачјата 
со специфични развојни потреби, на предлог на Сове-
тот за рамномерен регионален развој, во согласност со 
член 52 став (5) од Законот за рамномерен регионален 
развој („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.24/21).“. 

 
Член 6 

Членот 7 се менува и гласи:  
„Средствата од член 2 точка 3 потточка 3.3 од оваа 

програма во износ од  124.875.000 денари ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на селата. 

(1) За користење на средствата од став (1) на овој 
член  од единиците на локалната самоуправа со седиш-
те во град  се должни да обезбедат учество од 50% од 
вредноста на одобрените проекти  за развој на селата 
во нивниот состав.“.  

(2) Единиците на локалната самоуправа со седиште 
во село немат обврска за кофинансирање на одобрени-
те проекти.   

 
Член 7 

Членот  8 се менува и гласи:  
„Средствата од член 2 точка 3 потточка 3.4 од оваа 

програма во износ од 124.875.000 денари ќе се корис-
тат за финансирање на проекти за развој на урбаните 
подрачја, на предлог на Советот за рамномерен регио-
нален развој согласно член 52 став (5) од Законот за 
рамномерен регионален развој („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.24/21).“.  
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Член 8 
Членот 9 се менува и гласи:  
„Средствата од член 2 точка 3 потточка 3.5 од оваа 

програма во износ од 1.400.000 денари ќе се користат  
за исплата на придонесите за пензиско-инвалидско  и 
здравствено осигурување за лицата кои имаат стекнато 
право на плаќање заклучно со 31 декември 2007 го-
дина, согласно  член 87 од Законот за рамномерен ре-
гионален развој и истите продолжуваат да го користат 
до остварувањето на правото на пензија согласно за-
кон“. 

 
Член 9 

Во членот 10 „точка 3“ се менува и гласи „потточка 2.1“. 
 

Член 10 
Членовите 11 и 12 се бришат. 
 

Член 11 
Во членот 13 „точка 2 потточки 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4“ 

се менуваат и гласат „точка 3 потточки 3.1, 3.2, 3.3 и 
3.4“. 

 
Член 12 

Во членот 15 „точка 2 потточки 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 и 
точка 3“ се менуваат и гласат „точка 2 потточка 2.1 и 
точка 3 потточки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 “. 

 
Член 13 

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

 
Бр. 40-4509/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1307. 
Врз основа на член 106, а во врска со член 73 и член 

171 став 6, а во врска со член 119 став 2 алинеja 5 од 
Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 
275/19, 302/20 и 311/20), министерот за труд и социјал-
на политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ, НОРМАТИВИТЕ И СТАН-
ДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА СОВЕТУ-
ВАЊЕ И ЗА ПРОСТОР, СРЕДСТВА, КАДРИ И ПОТ-
РЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СОВЕТУВАЛИШТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот, обемот, 
нормативите и стандардите за давање на услугите на 
советување и за простор, средства, кадри определени 
според степен на квалификации и профили според ви-
дот на услугата и бројот на корисници и потребната до-
кументација за советувалиште. 

 
I. НАЧИН, ОБЕМ, НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА 

ДАВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА СОВЕТУВАЊЕ 
 

Член 2 
Услугите на советување опфаќаат советувалишна и 

советодавно-тераписка работа, со цел превенирање, уб-
лажување и надминување на последиците од настана-
тите социјални проблеми на поединецот и семејство. 

Услугите на советување се обезбедуваат во  
советувалиште. 

 
Привремената мерка за заштита – задолжително по-

сетување  на советувалиште за сторители на семејно 
насилство се обезбедува во советувалиштето за стори-
тели на семејно насилство согласно прописите од об-
ласта на спречување и заштита од насилството врз же-
ни или семејно насилство. 

 
Член 3 

Услуги на советување од член 2 став 1 од овој пра-
вилник се:  

- подготовка за брак,  
- подготовка за живот во семејство,  
- подготовка за родителство,  
- подготовка за планирање на семејство,  
- брачно/партнерско советување за партнери со на-

рушени односи,  
- советување при развод на брак,  
- семејна медијација за семејства со нарушени се-

мејни односи,  
- психо-социјална поддршка за жртви на семејно 

насилство,  
- психо-социјален третман на сторители на семејно 

насилство и други специјализирани видови на совету-
вање. 

 
Член 4 

Корисници на услугите на советување во смисла на 
овој правилник, се деца, возрасни и стари лица на кои 
како поединец  или семејство им е потребна помош и 
поддршка, при превенција и/или  третман  за  надмину-
вање на социјални ризици. 

 
Член 5 

Услугите на советување од член 3 од овој правил-
ник, се обезбедуваат преку спроведување на програма 
за услугата на советување. 

 
Член 6 

Услугите на советување се обезбедуваат во траење 
утврдено со програмата за услугата на советување и 
решението за упатување на лицето заради користење 
на услугите на советување. 

За лицата со изречена привремената мерка за заш-
тита – задолжително посетување на советувалиште за 
сторители на насилство врз жени или семејно насил-
ство, услугите на советување се обезбедуваат во трае-
ње од три месеци, а најдолго до една година согласно 
прописите од областа на спречување и заштита од на-
силство врз жените и семејното насилство. 

 
Член  7 

Услугите на советување се даваат со упатување од 
страна на надлежниот центар за социјална работа, при 
што се зема предвид изборот на корисникот за овлас-
тен давател на услугата. 

Услугите на советување се даваат и преку непосре-
дно барање од страна на граѓанин, односно неговиот 
законски застапник или старател до лиценциран дава-
тел на услугите, при што се склучува договор за корис-
тење на услугите.  

Упатувањето за сторители на семејно насилство се 
врши согласно прописите од областа на спречување и 
заштита од насилството врз жени или семејно насилство. 

 
Член  8 

Потребата и обемот на услугите на советување се 
утврдува врз основа на стручна проценка од страна на 
стручен работник/водител на случај во центар за соци-
јална работа. 
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Член  9 
Од страна на стручен работник/водител на случај во 

центар за социјална работа, најмалку еднаш месечно се 
одржуваат заеднички средби со корисникот, неговиот 
законски застапник, односно старател, стручното лице 
од овластениот давател на услугата и други релевантни 
лица, заради следење на реализацијата на индивидуал-
ниот план за користење на услугата, освен за корисни-
ците утврдени со член 3 став 1 алинеја 1 од овој пра-
вилник. 

Од страна на давателот на услугата од член 3 став 1 

алинеи 8 и 9 од овој правилник, се изготвува месечен 
извештај за секој корисник и истиот се доставува до 
Центарот за социјална работа за реализирана стручна 
работа со корисникот најмалку еднаш месечно. 

 
Член  10 

Од страна на давателот на услугите на советување 

се спроведува евалуација на дадената услуга и процен-
ка на задоволството на корисниците, нивните законски 
застапници, односно старатели, најмалку еднаш го-
дишно.  

Евалуацијата на услугите на советување се спрове-
дува преку примена на техниките на интервјуирање и 
анкетирање на корисниците, нивните законски застап-

ници,  односно старатели. 
Извештајот од спроведената евалуација се доставу-

ва до Министерството за труд и социјална политика, 
односно општината, градот Скопје или општина во гра-
дот Скопје со која давателот на услугата има склучено 
управен договор, Заводот за социјални дејности и цен-
тарот за социјална работа, најдоцна 30 дена од спрове-

дената евалуацијата. 
 

Член  11 
Давателот на услугите на советување треба да има 

воспоставено процедури за поднесување, разгледување 
и евидентирање на поплаки и претставки од корисни-
ците,  нивните законски застапници, односно стара-
тели. 

 
Член 12 

Давателот на услугите на советување треба да:  
- изготви елаборат за исполнетост на условите за 

почеток со работа и давање на услугите на советување, 
согласно нормативите и стандардите предвидени со 
овој правилник, 

- изготви посебна програма за услугата на совету-
вање, за видот на советување кое го дава,  

- изготви годишен план за работа кој содржи основ-
ни цели и активности за давање на услугите на совету-
вање, 

- донесе план за унапредување на вештините и зна-
ењата на вработените, 

- обезбеди информации за  пошироката и стручната 
јавност за социјалната услуга која ја дава, 

- го информира корисникот и неговиот законски 
застапник, односно старател, во однос на делокругот 
на работа, услугата која се обезбедува и правилата за 
однесување на стручните лица, 

- склучи договор за давање на услугата кога не по-

стапува по решение на центарот за социјална работа, 
- води интерна евиденција,  

- подготви месечен извештај во кој е прикажан 
вкупниот број часови доставена услуга по корисник 
упатен од центарот за социјална работа, 

- спроведе евалуација на дадената услуга и процен-
ка на задоволството на корисниците. 

Евиденцијата од став 1 алинеја 8 на овој член, оп-
фаќа: 

- податоци за корисниците во однос на возраст, пол, 
образование, етничка припадност, вид на реализирани 
активности во остварувањето на услугата, припадност 
на корисничка група согласно Законот за социјалната 
заштита и овој правилник; 

- податоци за вработените лица во однос на возраст, 
пол, образование, етничка припадност и други подато-
ци согласно нормативите и стандардите предвидени со 
овој правилник; 

- податоци за социјалната услуга која се обезбедува 
во однос на квантитет и квалитет. 

 
II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОСТОР, 

СРЕДСТВА, КАДРИ И ПОТРЕБНАТА 
 ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СОВЕТУВАЛИШТЕ 

 
Член 13 

Услугите на советување се обезбедуваат во центар 
за социјални услуги кој дава дневни услуги – советува-
лиште. 

Советувалиштето може да дава една или повеќе 
компатибилни (сродни) услуги на советување од член 3 
од овој правилник. 

Услугите на советување се обезбедуваат од страна 
на: 

- јавна установа за социјална заштита која поседува 
дозвола за давање услуги на советување; 

- приватна установа за социјална заштита која посе-
дува дозвола за давање услуги на советување; 

- здружение кое поседува дозвола за давање услуги 
на советување. 

 
Член  14 

Давателот на  услугите на советување треба да ги 
исполнува нормативите и стандардите во однос на:  

- простор, 
- опрема, 
- стручен кадар,  
- годишен план за обезбедување финансиски и ма-

теријални средства,  
- работа во недискриминаторска средина, и  
- внатрешни процедури за евалуација на дадената 

социјална услуга и за проценка на задоволството на ко-
рисниците.  

 
А. ПРОСТОР 

 
Локација 

 
Член  15 

Советувалиштето треба да е сместено во населено 
место или во близина на населено место со развиени 
сообраќајни врски и друга инфраструктура, како и 
обезбеден јавен превоз. 

Објектот треба да биде приклучен на електрична, 
водоводна и канализациска мрежа и да има приклучено 
телефонска линија. 
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Околу објектот треба да има изведен приод до об-

јектот, кој овозможува непречен пристап за пешаци и 

возила и непречено движење на лице во инвалидска ко-

личка и други потешко подвижни лица. 

 

Простории 

 

Член  16 

Советувалиштето треба да има заеднички просто-

рии (просторија за индивидуална стручна работа и 

просторија за групна стручна работа), санитарно-хиги-

енска просторија, и економско-техничка просторија 

(чајна кујна). 

Во советувалиштето треба да се постават јасни зна-

ци кои ги означуваат итните излези во случај на пожар 

или друга вонредна состојба. 

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбе-

дуваат природна светлина и можност за проветрување. 

Температурата во просториите треба да се одржува 

од 18 до 23 степени целзиусови. 

 

Заеднички простории 

 

Член  17 

Просторијата за индивидуална стручна работа, тре-

ба да претставува единствена просторија од најмалку 9 

м². 

Просторијата за групна стручна работа треба да 

претставува единствена просторија од најмалку 12 м². 

Доколку се користи заедничка просторија за инди-

видуална и групна стручна работа, таа треба да биде 

оспособена за советувалишна и советодавно-тераписка 

работа и да претставува единствена просторија од нај-

малку 15 м². 

 

Санитарно-хигиенски простории 

 

Член  18 

Во санитарните простории подовите и ѕидовите во 

висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички 

плочки и да имаат мијалник и санитарен јазол.  

 

Економско-технички простории 

 

Член  19 

Во советувалиштето треба да има чајна кујна, ди-

мензионирана од најмалку 4 м². 

 

Б. ОПРЕМА 

 

Член  20 

Советувалиштето треба да располага со опрема која 

е лесна за одржување, и тоа: 

- во просторијата за индивидуална стручна работа 

треба да има биро со столица, клуб маса, две столици, 

компјутер, табла за маркери и друга нагледна опрема; 

- во просторијата за групна стручна работа треба да 

има биро со столица, десет столици со вградена подло-

га за пишување, ѕидна табла за маркери, флип-табла и 

друга нагледна опрема; 

- доколку се користи заедничка просторија за инди-

видуална и групна стручна работа, треба да има биро 

со столица, клуб маса, 12 столици со вградена подлога 

за пишување, ѕидна табла за маркери, флип-табла и 

друга нагледна опрема. 

Доколку во советувалиштето нема посебна адми-

нистративна просторија, во просторијата за индивиду-

ална или групна стручна работа треба да има компју-

тер, печатар и орман за чување на службената доку-

ментација. 

 

Член  21 

Чајната кујна треба да има соодветна опрема, и тоа: 

мијалник, шпорет (решо),  фрижидер и ситна опрема. 

Приборот во кујната треба да биде соодветен за по-

служување на чај, кафе, сок и слично. 

 

В. КАДРИ 

 

Член  22 

Советувалиштето  треба да има најмалку социјален 

работник и психолог со специјализирана лиценца за 

вршење советувалишна и советодавно – тераписка ра-

бота од кои еден се определува како координатор на 

работата на советувалиштето.  

Доколку советувалиштето реализира три или пове-

ќе услуги за советување од член 3 од овој правилник, 

треба да има координатор (социјален работник или 

психолог) со општа лиценца за вршење стручни работи 

во центар за социјални услуги или друг давател на ус-

луги на советување. 

Советувалиштето, по потреба може да ангажира пе-

дагог, психијатар, специјализиран терапевт и други со-

одветни кадри кои имаат потврда за завршена тера-

певтска едукација соодветна на програмата за услугата 

на советување која ја реализира советувалиштето.  

Лицата од став 3 на овој член, може да се ангажира-

ат како вработени лица или со договор за повремено 

ангажирање.  

Во советувалиштето треба да има обезбедено лице 

за одржување хигиена во просториите. 

 

Член 23 

Координаторот од член 22 став 2 од овој правил-

ник, треба да: 

- ја координира и организира работата на советува-

лиштето; 

- ја следи работата на стручните лица во давањето 

на услугите на советување согласно индивидуалниот 

план за работа со корисник или договорот за користе-

ње услуги; 

- се грижи услугата да се дава континуирано, во це-

лост и квалитетно; 

- води тековна евиденција согласно член 12 алинеја 

8 од овој правилник; 

- се грижи услугата да се дава во недискриминатор-

ска средина; 

- остварува контакти со корисникот, членовите на 

неговото семејство и водителот на случајот во однос на 

давањето на услугата; 
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- организира координативни состаноци со стручни-
те лица еднаш неделно заради дискусија за сите окол-
ности кои влијаат врз давањето на социјалната услуга; 

- спроведува внатрешни процедури за евалуација на 
дадените услуги и за проценка на задоволството на ко-
рисниците; и 

- подготвува месечен извештај за активностите пов-
рзани со давањето на социјалната услуга. 

 
Член  24 

Давателот на услугата треба да изготви програма за 
услугата на советување, која содржи: 

1. име и седиште на советувалиштето, 
2. вид на програмата, 
3. категорија на корисници на програмата, 
4. цел и задачи на програмата, 
5. методи и техники за реализација на програмата, 
6. времетраење на програмата (вкупно, по ча-

сови/денови и динамика на реализација), 
7. број на учесници во програмата, 
8.  стручни лица кои ја спроведуваат програмата 

(име и презиме, образовен профил и лиценца/потврда 
за едукација), 

9. детален опис на содржината на програмата. 
 

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член  25 
Со денот на  влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за нормативите и 
стандардите за простор, опрема, стручни кадри и сред-
ства потребни за основање и започнување со работа на 
установата за социјална заштита-советувалиште за из-
вршители на семејно насилство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 69/12). 

 
Член  26 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 10-3046/1 Министер за труд 

12 април 2021 година и социјална политика, 
Скопје Јагода Шахпаска, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

1308. 
Врз основа на член 173 став (3) и член 181 став (1), 

а во врска со член 178 и 179 од Законот за воздухоп-
ловство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 
42/12, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 220/19) 
министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА СПОСОБНОСТ И НА ВРШЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛОТ  

ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на надзор на здрав-
ствената способност на персоналот во воздухоплов-
ството, медицинските служби на аеродром, овластени-

те здравствени установи, овластените лекари поединци 
и лекарите специјалисти по медицина на трудот како и 
посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да 
врши работи на инспектор за воздухопловна медицина. 
 

Член 2 
Oдделни изрази кои се користат во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1. „Надзор“ е инспекција, преглед и друга формална 

активност која се врши од страна на надлежен орган, 
со цел да се провери и следи постојаната исполнетост 
на пропишаните услови за безбедно работење на персо-
налот во воздухопловството, медицинските служби на 
аеродром, овластените здравствени установи-AMC и 
овластените лекари поединци-АМЕ. 

2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воз-
духопловство (во понатамошниот текст: Агенција) која 
ги извршува должностите и задачите како независно 
регулаторно тело согласно Законот за воздухоплов-
ство. 
 

Член 3 
(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата вос-

поставува и одржува систем за управување, согласно 
прифатените меѓународни воздухопловни стандарди и 
правила. 

(2) Системот од став (1) на овој член опфаќа: 
- Вработени кои треба да бидат квалификувани за 

вршење на надзорот; 
- Простории и опрема за работа, 
- Упатства со процедури за работа, 
- Програми за надзор; 
- Прашалници и/или листи за проверка (check lists) 

и други средства за вршење на надзорот. 
Член 4 

(1) Надзорот се спроведува согласно Програма за 
надзор која се изготвува од страна на надлежните 
инспектори за воздухопловна медицина за областите 
кои се предмет на надзор. 

 (2) Програмата за надзор содржи планирани над-
зорни активности (најавени и ненајавени) кои треба да 
се преземат во определен временски циклус. 

(3) При изготвувањето на Програмата за надзор и 
утврдувањето на обемот на надзорните активности се 
земаат во предвид специфичностите и комплексноста 
на предметот на надзор, резултатите од претходните 
надзори и безбедносните препораки. 
 

Член 5 
(1) Надзорот го спроведуваат еден или повеќе 

инспектори за воздухопловна медицина и истиот има 
за цел утврдување на реалната фактичка состојба 
преку: 

- проверка на соодветни податоци, документи, про-
цедури и слично, 

- спроведување на усни интервјуа и барање на об-
јаснувања или изјави, 

- проверка на кадар, соодветни простории, опрема и 
средства за работа, 

- проверка на здравствената способност на лицата 
кои се предмет на надзор со користење на средства за 
вршење на надзор, а доколку има потреба и нивно ис-
праќање на преглед до соодветна здравствена установа 
или лекар поединец. 
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(2) По исклучок од став (1) на овој член, надзорот 

на здравствената и психофизичката состојба на персо-

налот во воздухопловството во смисла на член 142 од 

Законот за воздухопловство го вршат и другите возду-

хопловни инспектори при извршувањето на надзорните 

функции за конкретната област во воздухопловството 

согласно членовите 176, 177, 179 и 180 од Законот за 

воздухопловство и за истото го известуваат инспекто-

рот за воздухопловна медицина. 

(3) Субјектите кои се предмет на надзорот не треба 

да ги попречуваат воздухопловните инспектори во 

вршењето на надзорните активности и без одлагање 

треба да им ги достават потребните информации, пода-

тоци, материјали кои се потребни за извршување на 

надзорот, како и да ги извршат активностите наложени 

од воздухопловните инспектори (алкотестови, лекар-

ски прегледи и друго) кои се неопходни за утврдување 

на здравствената способност на лицето кое е предмет 

на надзорот. 

(4) Доколку субјектот кој е предмет на надзор не 

постапи согласно став (3) на овој член, се донесува ре-

шение согласно член 9 став (3) на овој правилник. 

 

Член 6 

(1) При вршењето на надзорот инспекторот за воз-

духопловна медицина може да користи прашалник 

и/или листи за проверка (check lists) и други средства 

за вршење на надзорот. 

(2) Прашалникот и/или листите за проверка (check 

lists) од ставот (1) на овој член овозможуваат детална 

проверка на пропишаните услови за предметот на над-

зор. Тие треба да бидат ажурирани согласно важечките 

прописи од страна на инспекторот за воздухопловна 

медицина и потпишани од страна на директорот на 

Агенцијата. 

(3) Инспекторот за воздухопловна медицина ги дос-

тавува прашалникот и/или листата за проверка (check 

lists) од ставот (1) на овој член со пропратно писмо или 

по електронска пошта до субјектот на надзор и го опре-

делува рокoт за нивно одговарање и доставување на 

увид на инспекторот за воздухопловна медицина. 

(4) По извршениот увид во прашалникот и/или лис-

тата на проверка (check lists) од ставот (1) на овој член, 

инспекторот за воздухопловна медицина врши надзор 

на лице место со цел потврдување на веродостојноста 

на податоците во присуство на одговорно или овласте-

но лице на субјектот кој е предмет на надзор, доколку 

такво лице постои. 

(5) По исклучок од ставовите (3) и (4) на овој член, 

во случај на вонреден, ненајавен надзор инспекторот за 

воздухопловна медицина ги пополнува прашалникот 

и/или листата на проверка (check lists) од ставот (1) на 

овој член во текот на самиот надзор. 

 

Член 7 

Доколку инспекторот за воздухопловна медицина 

по извршениот надзор утврди дека нема повреда на за-

коните и другите прописи од областа на воздухоплов-

ството од страна на предметот на надзор, истото го 

констатира во записник кој го доставува до субјектот 

на надзор. 

Член 8 

(1) Доколку инспекторот за воздухопловна медици-

на утврди за време на извршување на надзорот дека е 

повреден Законот за воздухопловство или другите про-

писи од областа на воздухопловството над чие спрове-

дување се врши надзор, подготвува записник во кој се 

опишуваат констатираната состојба, детален опис на 

забелешките, барање за доставување на корективен 

план за затварање на забелешките во определен рок и 

други информации кои се однесуваат на предметот на 

надзор. 

(2) Записникот се составува во рок од пет работни 

дена од денот на извршувањето на надзорот во три 

примероци од кои еден за субјектот кој е предмет на 

надзор, еден за инспекторот за воздухопловна медици-

на и еден за Агенцијата. Записникот се доставува до 

субјектот на надзорот. 

(3) Доколку субјектот на надзор е физичко лице кое 

работи во субјект на воздухопловна индустрија, запис-

никот му се доставува лично од страна на инспекторот 

за воздухопловна медицина, а на одговорното лице на 

субјектот на воздухопловна индустрија му се доставува 

известување во врска со записникот кое не треба да 

содржи лични доверливи податоци за физичкото лице 

кое е предмет на надзор. 

(4) Субјектот на надзор има право да даде забелеш-

ка и/или коментари при изготвувањето на записникот 

со образложение за причините за тоа. 

(5) Во Упатствата со процедури за работа од член 3 

на овој правилник, се утврдува формата и начинот за 

изготвување на записникот и се утврдува системот за 

категоризацијата на утврдените забелешки. 

 

Член 9 

(1) Врз основа на записникот од член 8 став (1) на 

овој правилник, субјектот на надзор во определен рок 

доставува план со предлог корективни мерки и рокови 

за нивно реализирање со цел отстранување на утврде-

ните забелешки.  

(2) Предлог корективните мерки и роковите за нив-

но реализирање од став (1) на овој член треба да се 

прифатат/одобрат од страна на Агенцијата. 

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не 

постапи по записникот или не ги преземе корективните 

мерки во утврдените рокови, се донесува решение сог-

ласно член182 од Законот за воздухопловство со кое 

може да се нареди или забрани определени активности 

и/или да ги суспендира, ограничи и/или повлече важеч-

ките исправи, да упати на вонредна проверка и/или да 

поведе прекршочна постапка согласно важечките про-

писи. 

 

Член 10 

(1) Кога инспекторот за воздухопловна медицина ќе 

утврди повреда на прописите и постоење на небезбедна 

состојба која бара итно отстранување, може да изрече 

усна наредба. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член инспекторот 

за воздухопловна медицина треба наредбата да ја дос-

тави на писмено со решение на директорот на Агенци-

јата, до субјектот на надзор во рок од три дена од денот 

на нивното изрекување. 



16 април 2021  Бр. 84 - Стр. 49 

 
 

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не 

постапи по усната наредба на инспекторот за воздухоп-

ловна медицина, се постапува согласно член 9 став (3) 

на овој правилник. 

 

Член 11 

Доколку инспекторот за воздухопловна медицина 

за време на извршување на надзорот утврди постоење 

на непосредна опасност по животот и здравјето на лу-

ѓето, имотот од поголема вредност или кога е во пра-

шање заштита на друг вид на јавен интерес, директорот 

на Агенцијата издава оперативна директива или наред-

ба за безбедност во согласност со член 9-д став (1) али-

неја 11 од Законот за воздухопловство. 

 

Член 12 

(1) Покрај  одредбите од членовите 7, 8, 9, 10 и 11 

на овој правилник, начинот, правилата и посебните ус-

лови за вршење на надзор на здравствената способност 

на персоналот во воздухопловството кој поседува ле-

карско уверение за здравствена способност Класа 1, 2 и 

3, како и на овластени здравствени установи или овлас-

тени лекари поединци, се утврдени во ЕУ Регулативата 

2018/1139 дадена во Прилог на Правилникот за заед-

ничките основни правила за дејностите во цивилното 

воздухопловство, како и ЕУ Регулативите 1178/2011 и 

2015/340 дадени во Прилозите 1 и 2 на Уредбата за по-

себните услови, начин и постапка на утврдување на 

здравствената способност на персоналот во воздухоп-

ловството, роковите на важење на лекарските уверени-

ја и посебните услови што треба да ги исполнуваат 

здравствените установи и овластен лекар-поединец за 

вршење на здравствени прегледи на персоналот во воз-

духопловството. 

(2) Надзорот на лекарите специјалисти по медицина 

на трудот се врши преку увид во извештаите за из-

вршените лекарски прегледи на кабинскиот персонал и 

персоналот кој има лекарско уверение за здравствена 

способност –Класа 4, како и друга документација на 

барање на Агенцијата. 

 

Член 13 

Личните и медицинските податоци и документи 

кои ќе произлезат од вршењето на надзорот утврден 

согласно овој правилник треба да се чуваат во тајност 

во согласност со прописите за заштита на личните по-

датоци. 

Член 14 

Медицинскиот надзор го вршат инспектори за воз-

духопловна медицина на Агенцијата кои покрај општи-

от услов од член 181 од Законот за воздухопловство 

треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

а) има успешно завршена обука за инспектор за воз-

духопловна медицина согласно Програмата за обука на 

Агенцијата која како минимум треба да вклучува: 

- обука за прописите на Република Северна Маке-

донија кои се однесуваат на условите за здравствена 

способност на персоналот во воздухопловството и дру-

гиот стручен персонал и за давање на медицинска заш-

тита од страна на медицинските служби на аеродром и 

овластените здравствени установи или овластени лека-

ри поединци, постапката за сертификација на здрав-

ствени установи или овластени лекари поединци, уп-

равна постапка, континуиран надзор и преземање на 

казнени и прекршочни мерки, 
- обука за меѓународните стандарди за воздухоп-

ловна медицина кои се прифатени и транспонирани во 
прописите на Република Северна Македонија; 

б) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование од областа на 

медицинските науки и да има валидна лиценца издаде-

на од Лекарска комора на Република Северна Македо-

нија; 

в) има основна и напредна обука за воздухопловна 

медицина согласно ЕУ Регулативите од член 12 од овој 

правилник; 

г) има активно познавање на англиски јазик (нај-

малку ниво B1 согласно Common European Framework 

of Reference for Languages) и 

д) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот, правила-

та и посебните услови за вршење на надзор на здрав-

ствената способност на персоналот во воздухоплов-

ството, медицинските служби на аеродром, овластени-

те здравствени установи и овластените лекари пое-

динци-АМЕ, како и посебните услови кои треба да ги 

исполнува лице за да врши работи на инспектор за воз-

духопловна медицина („Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.215/19). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 01- 2772/1 Министер 

8 април 2021 година за транспорт и врски, 

Скопје Благој Бочварски, с.р. 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1309. 

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот 

на Република Северна Македонија, член 42 од Законот 

за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 

150/10, 83/18, 98/18 и „Службен весник на РСМ“ 96/19) 

и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот 

за Судскиот совет на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на РСМ“ бр.102/19), Судскиот совет 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на ден 12.4.2021 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД КУМАНОВО 

 

За судии поротници на Основен суд Куманово се 

избрани:  
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1. Лидија Димитриевска од с.Дренак, Куманово,  
2. Елена Станојковска од Куманово, 
3. Наталија Величковска од Куманово, 
4. Сања Ѓошевска од Куманово, 
5. Катерина Милановска Мартиновска од Кума-

ново, 
6. Даринка Манчевска од Куманово, 
7. Садбер Мустафи од Куманово, 
8. Елизабета Тасевска од Куманово, 
9. Ивица Пешевски од Куманово, 
10. Виолета Поповска од Куманово, 
11. Ермира Адеми од Куманово. 
Оваа одлука влегува во сила од 13.4.2021 година. 
 

Бр. 02-531/5 Судски совет на Република 
14 април 2021 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 
 Киро Здравев с.р. 

_________ 
 
Në bazë të nenit 105 paragrafi 1 dhe alinea 1 të 

Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë së Veriut neni 42 
nga Ligji për Gjykatat (Gazeta Zyrtare e RM nr.58/06, 
35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e  e 
RMV” nr.96/19 dhe neni 36 paragrafi 1 alinea 4 v.v. dhe 
nenin 53 nga Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV” 
nr.102/19), Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në seancën e mbajtur me date 12.4.2021 solli këtë  

 
V E N D I M 

PËR ZGJEDHJEN E GJYKATËSVE POROTË NË 
GJYKATËN THEMELORE KUMANOVË 

 
Për gjykatës porotë në Gjykatën Themelore Kumanovë 

janë zgjedhur: 
1. Lidia Dimitrievska nga f.Drenak,Kumanovë; 
2. Elena Stanojkovska nga Kumanova; 
3. NataliaVeliçkovska nga Kumanova; 
4. Sanja Gjoshevska nga Kumanova;  
5. Katerina Millanovska Martinovska nga Kumanova; 
6. Darinka Mençevska nga Kumanova; 
7. Sadber Mustafi nga Kumanova; 
8. Elizabeta Tasevska nga Kumanova; 
9. Ivica Peshevski nga Kumanova; 
10. Violeta Popovska nga Kumanova 
11. Ermira Ademi nga Kumanova. 
Ky Vendim hynë në fuqi nga data 13.4.2021.                                                
 
Nr. 02-531/5 Këshilli gjyqësor i Republikës 

14.4.2021  së Maqedonise së Veriut 
Shkup Kryetar, 

 Kiro Zdravev 
__________ 

1310. 
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот 

на Република Северна Македонија, член 42 од Законот 
за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 
150/10, 83/18, 98/18 и „Службен весник на РСМ“ 96/19) 
и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот 
за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на ден 12.4.2021 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД РАДОВИШ 
 
За судии поротници на Основен суд Радовиш се из-

брани:  
1. Кристина Поцкова од Радовиш,  
2. Кристијан Стевчев од Радовиш и 
3. Коце Петров од Радовиш. 
Оваа одлука влегува во сила од 13.4.2021 година. 
 

Бр. 02-544/7 Судски совет на Република 
14 април 2021 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 
 Киро Здравев с.р. 

_________ 
 
Në bazë të nenit 105 paragrafi 1 dhe alinea 1 të 

Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë së Veriut neni 42 
nga Ligji për Gjykatat (Gazeta Zyrtare e RM nr.58/06, 
35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e  e 
RMV” nr.96/19 dhe neni 36 paragrafi 1 alinea 4 v.v. dhe 
nenin 53 nga Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV” 
nr.102/19), Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në seancën e mbajtur me date 12.4.2021 solli këtë  

 
V E N D I M 

PËR ZGJEDHJEN E GJYKATËSVE POROTË NË 
GJYKATËN THEMELORE RADOVISH 

 
Për gjykatës porotë në Gjykatën Themelore Radovish 

janë zgjedhur: 
1. Kristina Pockova nga Radovishi; 
2. Kristian Stevçev nga Radovishi; 
3. Koce Petrov nga Radovish; 
Ky Vendim hynë në fuqi nga data 13.4.2021.                                                
 
Nr. 02-544/7 Këshilli gjyqësor i Republikës 

14.4.2021  së Maqedonise së Veriut 
Shkup Kryetar, 

 Kiro Zdravev 
__________ 

1311. 
Судскиот совет на Република Северна Македонија  

по правосилно завршување на постапката согласно   
член 60 став 1 алинеја 2   од Законот за Судскиот совет 
на Република Северна Македонија („Службен весник 
на РСМ“ бр.102/19 ) а  в.в. со  член  41 став 2   од Зако-
нот за судовите  (“Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 
35/2008, 150/2010,  83/18, 198/18  и „Службен весник на 
РСМ“ бр.96/19),  ја објавува следната 

 
О Д Л У К А 

 
Мустафа Шахини, судија на Управниот суд СЕ 

РАЗРЕШУВА од вршење на судиската функција, пора-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската фун-
кција, согласно член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за 
судовите а в.в со член 75 став 1 алинеја 2 и 8 од Зако-
нот за судовите. 

 
Бр. 10-56/2 Судски совет на Република 

15 април 2021 година Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Киро Здравев с.р. 
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Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së 

Veriut pas përfundimit të procedurës së plotëfuqishme në 

përputhje me nenin 60 paragrafi 1 alinea 2 nga Ligji për 

Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut 

(“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.102/19 v.v me nenin 41 

paragrafi 2 nga Ligji për gjykatat (“Gazeta Zyrtare e RM” 

nr.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018, 198/18   dhe 

“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.96/19 e publikonë këtë 

 

V E N D I M 

 

Mustafa Shahini, gjykatës në Gjykatën Administrative 

SHKARKOHET nga kryerja e funksioni gjyqësor për 

shkakë të moskryerjes jo profesionaledhe dhe pë 

pandërgjegjëshme të funksionit gjyqësor, në përputhje të 

nenit 74 paragra 1 alinea 2 nga Ligji për gjykatat ndërsa 

v.v me nenin 75 paragrafi 1 alinea 2 dhe 8 nga Ligji për 

gjykatat. 

 

Nr. 10-56/2 Këshilli gjyqësor i Republikës 

15.4.2021  së Maqedonise së Veriut 

Shkup Kryetar, 

 Kiro Zdravev 

__________ 

1312. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите   

(„Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10,  

83/18, и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19), 

објавува 

 

О  Г Л А С 

 

-  за избор на претседател на Основен суд Дебар 

 

Кандидатите за избор на претседател на суд треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и 

член 47 од Законот за судовите („Службен  весник на 

РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и  198/18  и „Служ-

бен весник на РСМ“ бр.96/2019). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со пот-

ребната документација  во оригинал или заверена фотоко-

пија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Репуб-

лика Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во Службен 

весник на РСМ. Образецот за пријава може да се подигне 

во електронска форма на WEB страната на Судскиот со-

вет на Република Северна Mакедонија на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Службен  весник на РМ“ бр.150/2010). Од 

страна на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени 

психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандида-

тите кои ги немаат положено тестовите, како и провер-

ка на знаење на практична работа со компјутери. По 

однос на термините за полагање на тестовите и провер-

ка на знаење на практична работа со компјутери, кан-

дидатите ќе бидат дополнително известени од страна 

на Судскиот совет на Република Северна Македонија. 

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот 

за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 
Бр. 09-598/2 Судски совет на Република 

13 април 2021 година Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Киро Здравев с.р. 
_________ 

                   
Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  në bazë të nenit 47 paragrafi 5 nga Ligji për 

Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.58/06, 35/08, 150/10, 

83/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV” nr.96/19), 

publikonë: 

 

S H P A LL J E 

 

-Për zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës Themelore Dibër 

 

Kandidatët për zgjedhje për Kryetar duhet ti plotësonë 

kushtet e paraparë në nenin 45 dhe neni 47 nga Ligji për 

Gjykatat (Gazeta Zyrtare e RM-së nr.58/2006, 35/2008, 

150/2010, 83/2018 dhe 198/18 dhe Gazeta Zyrtare e RMV” 

nr.96/2019).   

Kandidatët e interesuar fletparaqitjen të sjellin 

dokumentët e duhur në original apo fotokopje të verifikuan 

në noter, ti dorëzojnë te Këshilli Gjyqësor të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, rruga “Makedonia” nr.5 në afat prej 

15 ditë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të RMV”. 

Formulari për paraqitjen mundet të meret në formë 

elektronike në WEB faqen e Këshillit Gjyqësor të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut në adresën. 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.                               

Dokumentët e jo kompletuara nuk do të merën 

parasyshë. 

Kandidatët të cilet i plotësojnë kushtet e paraparë  dotë 

japin testë psikologjik dhe teste për integritet në pajtim me 

nenin 16 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për 

Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

nr.150/2010).Nga ana e Këshillit Gjyqësor të Republikës së 

Maqedonisë dotë bëhet testim psikologjik dhe testim për 

integritet për kandidatët të të cilet nuk e kan dhëne testin, si 

dhe kontrtollim i njohurise të punës praktike me kompjuter.                                                                          

Në lidhje me terminët për marrjen e testeve dhe 

kontrollimin e njohurive të punës praktike me kompjuterë, 

kandidati do të informohet nga ana e Këshilli i Gjyqësor të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shpenzimet për 

testimin e testit psikologjik dhe testit për integritet i bëjne 

vetë kandidatët. 

 

Nr. 09-598/2 Këshilli gjyqësor i Republikës 

13.4.2021  së Maqedonise së Veriut 

Shkup Kryetar, 

 Kiro Zdravev 



 Стр. 52 - Бр. 84                                                                                       16 април 2021 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје 
бул. „Партизански одреди” бр. 29, поштенски  фах 51. 

Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска 
телефон:  +389-2-55 12 400 
телефакс: +389-2-55 12 401 

 
претплатата за 2021 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. 

ISSN 0354-1622 

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

