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С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1082. Одлука за постоење на кризна сос-

тојба на дел од територијата на Ре-
публика Северна Македонија заради 
висок ризик од зголемен обем на 
влез и транзитирање на мигранти низ 
територијата на Република Северна 
Македонија и заради заштита на јав-
ното здравје од илегална миграција 
во услови на постоење на пандемија 
прогласена од Светската здравствена 
организација за вирусот SARS-CоV-
2 и спречување од негово ширење, 
со кои се загрозува безбедноста, 
здравјето и имотот на населението ....  2 

1083. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  2 

1084. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  3 

1085. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  3 

1086. Решение од Комисија за заштита на 
конкуренција .......................................  3 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 
1087. Решение од Комисија за заштита на 
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1088. Решение од Комисија за заштита на 
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1089. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренција ........................................ 4 
1090. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренција ........................................ 6 
1091. Решение од Комисија за заштита на 
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1093. Решение од Комисија за заштита на 
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1094. Решение од Комисија за заштита на 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

1082. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 36/11, 104/15, 39/16 и 83/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 1 април 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ДЕЛ 
ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ВИСОК РИЗИК ОД ЗГО-
ЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА 
МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗАРАДИ ЗАШ-
ТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ ОД ИЛЕГАЛНА 
МИГРАЦИЈА ВО УСЛОВИ НА ПОСТОЕЊЕ НА 
ПАНДЕМИЈА ПРОГЛАСЕНА ОД СВЕТСКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВИРУСОТ 
SARS-COV-2 И СПРЕЧУВАЊЕ ОД НЕГОВО ШИ-
РЕЊЕ, СО КОИ СЕ ЗАГРОЗУВА БЕЗБЕДНОСТА,  

ЗДРАВЈЕТО И ИМОТОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна сос-

тојба на дел од територијата на Република Северна Ма-
кедонија и тоа на подрачјата на јужната и северната 
граница на Република Северна Македонија, заради ви-
сок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на 
мигранти низ територијата на Република Северна Ма-
кедонија и заради заштита на јавното здравје од иле-
гална миграција во услови на постоење на пандемија 
прогласена од Светската здравствена организација за 
вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење, 
со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на 
населението. 

Мерките и активностите согласно утврдената криз-
на состојба ќе се преземаат на подрачјата од територи-
јата на Република Северна Македонија кои се зафатени 
со кризната состојба и каде се манифестираат причини-
те наведени во став 1 на овој член. 

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се 
активира Главниот штаб при Центарот за управување 
со кризи кој ќе биде во постојано заседавање. 

Главниот штаб при Центарот за управување со кри-
зи од 2 април 2021 година до 24.00 часот да изготви ак-
циски план за превенција и справување со влезот и 
транзитирањето на мигрантите низ територијата на Ре-
публика Северна Македонија, како и целосен преглед 
за расположливи човечки и материјално – технички ре-
сурси и план за координирано дејствување. 

 
Член 3 

Органите на државната управа да преземат мерки и 
активности согласно прописите за управување со 
кризи. 

 
Член 4 

Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа 
одлука ќе трае 30 дена од денот на нејзиното влегување 
во сила. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 40-4087/1   Претседател на Владата 

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

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

1083. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 20 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а поста-
пувајќи по известувањето за концентрација поднесено 
од  Цементарница УСЈЕ АД Скопје, со регистрирано 
седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 94, 1000 Скопје 
преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, адвокат 
Методија Велков од Скопје, во постапката поведена со 
Заклучок Уп.бр.08-69 од 7.11.2019 година, на седница 
одржана на ден 2.7.2020 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата за која е под-

несено известување од страна на  Цементарница УСЈЕ 
АД Скопје, со регистрирано седиште на ул. „Борис 
Трајковски“ бр. 94, 1000 Скопје, со која Цементарница 
УСЈЕ АД Скопје ќе стекне контрола на долгорочна ос-
нова согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот за 
заштита на конкуренцијата над Трговско друштво ИД 
Компани ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, со регистрирано 
седиште на ул. „Едвард Кардељ“ бр. 18, Кочани по пат 
на купување на удел, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов 
суштински дел, особено како резултат на создавање 
или зајакнување на доминантната позиција на учесни-
ците и е во согласност со одредбите на Законот за заш-
тита на конкуренцијата во смисла на член 20 став (1) 
точка 1) од истиот закон, под услов да се исполнат 
превземените обврски доставени на  16.06.2020 година, 
а согласно член 20 став (1) точка 3) од  Законот за заш-
тита на конкуренцијата.  

2. Се наложува обврска подносителот на известува-
њето Цементарница УСЈЕ АД Скопје, со регистрирано 
седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 94, 1000 Скопје, 
да ги исполни во целост  Изменетите Обврски преземе-
ни пред  Комисијата за заштита на конкуренцијата дос-
тавени како Прилог 1 кон дописот од 16.06.2020 го-
дина, на начин и во роковите утврдени во Изменетите 
Обврски, а со цел да се постигне дека концентрацијата 
е во согласност со одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата. 

3. Неисполнувањето на некој услов или обврска од 
ова Решение, претставува прекршок согласно член 60 
став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренци-
јата и основ за поништување на ова Решение согласно 
член 21 став (1) точка 2)  од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

4. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., согласно тари-
фен број 34 од Законот за административни такси 
(“Службен весник на Република Македонија„бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 
92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10 и 17/11)) на сметка на 
Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-
на шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-4  

2 јули 2020 година Претседател, 
       Скопје                проф. д-р Владимир Наумовски, с.р.        
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С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1343. Одлука за одобрување на продол-

жување на рокот за постоење на 
кризна состојба на дел од територи-
јата на Република Северна Македо-
нија, заради висок ризик од зголе-
мен обем на влез и транзитирање на 
мигранти низ територијата на Ре-
публика Северна Македонија и за-
ради заштита на јавното здравје од 
илегална миграција во услови на 
постоење на пандемија прогласена 
од Светската здравствена организа-
ција за вирусот SARS-CoV-2 и 
спречување од негово ширење, со 
кои се загрозува безбедноста, 
здравјето и имотот на населението ....  2 

1344. Одлука за испраќање на припадни-
ци на Армијата на Република Се-
верна Македонија за учество во ме-
ѓународната операција на Органи-
зацијата на Обединетите Нации 
„УНИФИЛ“, во Република Либан .....  3 

1345. Одлука за испраќање на припадник 
на Армијата на Република Северна 
Македонија за учество во меѓуна-
родната операција на Организација 
на Обединети Нации „УНИФИЛ“, 
во Република Либан ............................  3 

  Стр. 
1346. Одлука за изменување на Одлуката 

за именување на претседател, пот-
претседател, членови и заменици 
членови на Националниот совет за 
Евроинтеграции ................................... 4 

1347. Одлука за избор на членови на На-
ционалниот совет за високо образо-
вание и научно-истражувачка деј-
ност ....................................................... 4 

1348. Одлука за  определување на виси-
на на месечен паушал на членовите 
на надзорниот одбор на  Акционер-
ското друштво за приредување иг-
ри на среќа, Државна лотарија на 
Република Северна Македонија ......... 6 

1349. Одлука за испраќање на припадни-
ци на Армијата на Република Се-
верна Македонија за учество  на 
вежбата „DEFENDER EUROPE 21“ 
во Сојузна Република Германија ........ 6 

1350. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за избор на најповолна 
понуда во постапка за доделување 
на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство за про-
ектирање, изградба, финансирање, 
стопанисување и пренос на две фо-
тонапонски електроцентрали .............. 6 

Број 88 22 април 2021, четврток година LXXVII 



 Стр. 2 - Бр. 88                                                                                       22 април 2021 
 

  Стр. 
1351. Правилник за дополнување на 

Правилникот за начинот на финан-
сирањето на организација на науч-
ни собири и учество на домашни 
научни истражувачи на Меѓународ-
ни научни собири и студиски прес-
тои во странство ..................................  7 

1352. Одлука од Судски совет на Репуб-
лика Северна Македонија ...................  7 

1353. Исправка на Правилникот за обра-
зецот, содржината, постапката и на-
чинот на издавање, користење и од-
земање на службените легитимации .  7 

 

 

 

 

 

1343. 
   Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, а во врска со членот 31 
став 5 од Законот за управување со кризи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), Собранието на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 21 ап-
рил 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РО-
КОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА 
ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ ВИСОК РИЗИК 
ОД ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРА-
ЊЕ НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗАРАДИ 
ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ ОД ИЛЕГАЛНА 
МИГРАЦИЈА ВО УСЛОВИ НА ПОСТОЕЊЕ НА 
ПАНДЕМИЈА ПРОГЛАСЕНА ОД СВЕТСКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВИРУСОТ 
SARS-COV-2 И СПРЕЧУВАЊЕ ОД НЕГОВО ШИ-
РЕЊЕ, СО КОИ СЕ ЗАГРОЗУВА БЕЗБЕДНОСТА,  

ЗДРАВЈЕТО И ИМОТОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува продолжување на рокот 

за постоење на кризна состојба утвреден во Одлуката 
за постоење на кризна состојба на дел од територијата 
на Република Северна Македонија, заради висок ризик 
од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти 
низ територијата на Република Северна Македонија и 
заради заштита на јавното здравје од илегална мигра-
ција во услови на постоење на пандемија прогласена од 
Светската здравствена организација за вирусот SARS-
CoV-2 и спречување од негово ширење, со кои се заг-
розува безбедноста, здравјето и имотот на населението  
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 72/21), до 31 декември 2021 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“, 
а ќе започне да се применува од 1 мај 2021 година.“ 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-2036/1 Претседател на Собранието 
21 април 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

  Стр. 
1354. Одлука за изменување и дополну-

вање на Одлуката за начинот и усло-
вите под кои резидентите коишто не 
се овластени банки, можат да отво-
раат и да имаат сметки во странство ...  8 

1355. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за методологијата за иден-
тификување системски значајни банки .... 8 

1356. Одлука за доставување и објавува-
ње податоци за извршените актив-
ности во платниот промет ..................  9 

1357. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за одржување 
на Катастарот на недвижностите ............. 10 

 Огласен дел....................................... 1-148 

 
 
 
 
 
 
Në bazë të nenit 68, paragrafi (2) të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në lidhje me 
nenin 31, paragrafi (5) të Ligjit të Menaxhimit të Krizave 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 29/05, 
36/11, 41/14, 104/15, 39/16 dhe 83/18), Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 21 prill 2021, mori 

 
V E N D I M 

PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË AFATIT PËR 
EKZISTIMIN E GJENDJES SË KRIZËS NË NJË PJESË 
TË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SË VERIUT, PËR SHKAK TË RREZIKUT TË LARTË 
TË VËLLIMIT TË SHTUAR TË HYRJES DHE TË 
TRANZITIMIT TË EMIGRANTËVE PËRMES 
TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 
VERIUT DHE PËR SHKAK TË MBROJTJES SË 
SHËNDETIT PUBLIK NGA EMIGRIMI I 
PALIGJSHËM NË KUSHTE TË EKZISTIMIT TË 
PANDEMISË SË SHPALLUR NGA ORGANIZATA 
BOTËRORE E SHËNDETËSISË PËR VIRUSIN SARS-
COV-2 DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË TIJ, 
ME ÇKA RREZIKOHET SIGURIA, SHËNDETI DHE  

PRONA E POPULLATËS 
 

Neni 1 
Me këtë vendim miratohet vazhdimi i afatit për 

ekzistimin e gjendjes së krizës të përcaktuar në Vendimin për 
ekzistimin e gjendjes së krizës në një pjesë të territorit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të rrezikut të 
lartë të vëllimit të shtuar të hyrjes dhe të tranzitimit të 
emigrantëve përmes territorit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut dhe për mbrojtjen e shëndetit publik nga emigrimi i 
paligjshëm në kushte të ekzistimit të pandemisë së shpallur 
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për virusin SARS-
CoV-2 dhe parandalimin e përhapjes së tij, me çka rrezikohet 
siguria, shëndeti dhe prona e popullatës (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 72/21), deri më 
31 dhjetor 2021. 

 
Neni 2 

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2021. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08-2036/1 Kryetari i Kuvendit të 
21 aprill 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
4370. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Северна Македонија, а во врска со членот 31 
став 5 од Законот за управување со кризи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 215/21), Собрание-
то на Република Северна Македонија, на седницата од-
ржана на 9 декември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПО-
СТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ДЕЛ ОД 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ ВИСОК РИЗИК ОД ЗГО-
ЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА 
МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗАРАДИ ЗАШ-
ТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ ОД ИЛЕГАЛНА 
МИГРАЦИЈА ВО УСЛОВИ НА ПОСТОЕЊЕ НА 
ПАНДЕМИЈА ПРОГЛАСЕНА ОД СВЕТСКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВИРУСОТ 
SARS-COV-2 И СПРЕЧУВАЊЕ ОД НЕГОВО ШИ-
РЕЊЕ,  СО  КОИ СЕ ЗАГРОЗУВА БЕЗБЕДНОСТА,  

ЗДРАВЈЕТО И ИМОТОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Член 1 
Во Одлуката за одобрување на продолжување на 

рокот за постоење на кризна состојба на дел од терито-
ријата на Република Северна Македонија, заради висок 
ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на миг-
ранти низ територијата на Република Северна Македо-
нија и заради заштита на јавното здравје од илегална 
миграција во услови на постоење на пандемија прогла-
сена од Светската здравствена организација за вирусот 
SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење, со кои 
се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населе-
нието („Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ број 88/21), во членот 1 зборовите: „до 31 де-
кември 2021 година“ се заменуваат со зборовите: „до 
30 јуни 2022 година“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2022 година. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 - 5209/1 Претседател на Собранието
9 декември 2021 година на Република Северна 

Скопје Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

__________ 
 

Në bazë të nenit 68, paragrafi (2) të Kushtetutës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe në lidhje me 
nenin 31, paragrafi (5) të Ligjit të Menaxhimit të Krizave 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 dhe “Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 
215/21), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 9 dhjetor 2021, miratoi 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN 
E VAZHDIMIT TË AFATIT TË EKZISTIMIT TË 
GJENDJES SË KRIZËS NË NJË PJESË TË 
TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SË VERIUT, PËR ARSYE TË RREZIKUT TË 
LARTË NGA VËLLIMI I ZMADHUAR I HYRJES 
DHE I TRANSITIMIT TË MIGRANTËVE NËPËR 
TERRITORIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SË VERIUT DHE PËR SHKAK TË MBROJTJES SË 
SHËNDETIT PUBLIK NGA MIGRACIONI ILEGAL 
NË KUSHTE TË EKZISTIMIT TË PANDEMISË SË 
SHPALLUR NGA ORGANIZATA BOTËRORE E 
SHËNDETËSISË PËR VIRUSIN SARS-COV-2 DHE 
PARANDALIMIT TË PËRHAPJES SË TIJ ME TË 
CILAT RREZIKOHET SIGURIA, SHËNDETI DHE  

PRONA E POPULLSISË 
 

Neni 1 
Në Vendimin për miratimin e vazhdimit të afatit të 

ekzistimit të gjendjes së krizës në një pjesë të territorit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, për arsye të rrezikut të 
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lartë nga vëllimi i zmadhuar i hyrjes dhe i transitimit të 
migrantëve nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut dhe për shkak të mbrojtjes së shëndetit publik nga 
migracioni ilegal në kushte të ekzistimit të pandemisë së 
shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për virusin 
SARS-CoV-2 dhe parandalimit të përhapjes së saj me të cilat 
rrezikohet siguria, shëndeti dhe prona e popullsisë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 88/21), 
në nenin 1 fjalët: “deri më 31 dhjetor 2021” zëvendësohen me 
fjalët: “deri më 30 qershor 2022”. 

 
Neni 2 

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari i vitit 2022. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08  – 5209/1 Kryetari i Kuvendit
9 dhjetor 2021  të Republikës së 

Shkup Maqedonisë së Veriut
 Mr. Talat Xhaferi, d.v.

__________ 
4371. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Северна Македонија, а во врска со членот 31 
став 5 од Законот за управување со кризи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16 и 83/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 215/21), Собрание-
то на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 9 декември 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПО-
СТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ТЕРИТО-
РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-
НИЈА, ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВ-
ЈЕ ВО УСЛОВИ НА ПОСТОЕЊЕ НА ПАНДЕМИ-
ЈА ПРОГЛАСЕНА ОД СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕ-
НА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ 
COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-
COV-2 И ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ ОД НЕГОВО 
ШИРЕЊЕ ВО ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ СО ШТО СЕ 
ЗАГРОЗУВА  БЕЗБЕДНОСТА  НА ЗДРАВЈЕТО НА  

НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Член 1 
Во Одлуката за одобрување на продолжување на 

рокот за постоење на кризна состојба на територијата 
на Република Северна Македонија, заради заштита на 
јавното здравје во услови на постоење на Пандемија 
прогласена од Светската Здравствена Организација од 
заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот 
SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење 
во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на 
здравјето на населението („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ број 299/20 и 126/21), во 
членот 1 зборовите: „до 31 декември 2021 година“ се 
заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 2022 година“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2022 година. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 - 5210/1 Претседател на Собранието
9 декември 2021 година на Република Северна 

Скопје Македонија,
 м-р Talat Xhaferi, с.р.

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, e në lidhje me nenin 
31 paragrafi 5 të Ligjit të Menaxhimit të Krizave (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 29/2005, 
36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 215/21), 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën 
e mbajtur më 9 dhjetor 2021, miratoi: 

 
V E N D I M 

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN 
E VAZHDIMIT TË AFATIT TË EKZISTIMIT TË 
GJENDJES SË KRIZËS NË TERRITORIN E 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR 
ARSYE TË MBROJTJES SË SHËNDETIT PUBLIK 
NË KUSHTE TË EKZISTIMIT TË PANDEMISË SË 
SHPALLUR NGA ORGANIZATA BOTËRORE E 
SHËNDETËSISË NGA SËMUNDJA NGJITËSE 
COVID-19 E SHKAKTUAR NGA VIRUSI SARS-
COV-2 DHE PËR ARSYE TË PARANDALIMIT TË 
PËRHAPJES SË SAJ NË PËRMASA TË 
ZMADHUARA, ME ÇKA RREZIKOHET SIGURIA E  

SHËNDETIT TË POPULLSISË 
 

Neni 1 
Në Vendimin për miratimin e vazhdimit të afatit të 

ekzistimit të gjendjes së krizës në territorin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, për arsye të mbrojtjes së shëndetit 
publik në kushte të ekzistimit të Pandemisë së shpallur nga 
Organizata Botërore e Shëndetësisë nga sëmundja ngjitëse 
COVID-19 e shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2 dhe për 
arsye të parandalimit të përhapjes së saj në përmasa të 
zmadhuara, me çka rrezikohet siguria e shëndetit të 
popullsisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” numër 299/20 dhe 126/21), në nenin 1 fjalët: “deri 
më 31 dhjetor 2021” zëvendësohen me fjalët: “deri më 30 
qershor 2022”. 

 
Neni 2 

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërkaq 
do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2022. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08  – 5210/1 Kryetari i Kuvendit
9 dhjetor 2021 të Republikës së 

Shkup Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
4372. 

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,  275/19 и 
122/21), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана нa 7 декември 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 Министерството за инфор-
матичко општество и администрација - Државниот уп-
равен инспекторат, и тоа:  






	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\Odluki i odredbi na del od RM\2. 03.2021.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\Odluki i odredbi na del od RM\3. 04.2021.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\Odluki i odredbi na del od RM\4. 12.2021.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\1. Odluki 4370 i 4371 za prodolzunje krizna sostojba 10.12.2021 1.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\2. Odluki 4370 i 4371 za prodolzunje krizna sostojba 10.12.2021 2.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\3. Odluki 4370 i 4371 za prodolzunje krizna sostojba 10.12.2021 3.pdf

	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\zakonski odredbi\Odluki i odredbi na del od RM\5. 06.2022.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\Baranja\Lazarov\priprema\1. sluzben vesnik- broj 146 od 28.6.2022.pdf
	C:\Goran\sindikat\04. Komisii\03. Komisija za propisi i pravni prasanja\priracnik za tolkuvanje na baranja dostaveni do SSKC\prekin na rabotniot odnos poradi starost\Baranja\Lazarov\priprema\2. sluzben vesnik 146-22.pdf


