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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1488. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 43 став 2 од Законот за 
народниот правобранител („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16 и 
189/16), Собранието на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11  јули 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ АКТИ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-
ност на: 

- Правилникот за организација и делокруг на рабо-
тата на Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, Посебните одделенија и 
Канцелариите на народниот правобранител и на 

- Правилникот за систематизација на работните 
места во Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, Посебните одделенија и 
Канцелариите на народниот правобранител. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             

Бр. 08-2102/1 Претседател на Собранието 
11 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1489. 

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 2 од 
Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска соп-
ственост („Службен  весник  на Република Македо-
нија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4.7.2017 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВА-
РИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОМОРА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ЛИЦА И ИМОТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука недвижните ствари: кабинет, број на 
зграда 8, намена на зграда и други објекти B1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внат-
решна површина од 236,52 м2, лоциран на КП бр. 522, 
КО Идризово, ИЛ бр. 1085, затворена спортска сала, 
број на зграда 8, намена на зграда и други објекти B1, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, внатрешна површина од 1456 м2, лоцирана 
на КП бр. 522, КО Идризово ИЛ.бр. 1085 и стрелиште, 
број на зграда 28, намена на зграда и други објекти Д3–
8, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Т, отворена површина 3691 м2, лоцирано на КП 
бр.522, КО Идризово, ИЛ бр.1084, сопственост на Ре-
публика Македонија, досегашен корисник Министер-
ството за внатрешни работи се даваат во закуп со 
непосредна спогодба на Комората  на Република  Ма-
кедонија  за  обезбедување  на  лица и имот - Скопје, со 
услов за користење на недвижните ствари за научни, 
културни и образовни потреби. 




