
Службен весник на РСМ, бр. 224 од 30.10.2019 година 

20192243513

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 18 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), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе 

ОДЛУКА ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува 

користењето на недвижни ствари - деловни простории, кои се наоѓаат на ул. „Македонија“ 
бб, во Скопје, на КП бр. 12064/1 КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 55749, 
сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, кат 2, број 1, намена на зграда, лоѓии, балкони и тераси, со 
површина од 31 м2, од вкупно 53 м2 и 

- зграда бр.1, влез 1, кат 2, број 1, намена згради во останато стопанство, со површина 
од 299 м2, од вкупно 384 м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без 

надомест, на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.
Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши 
помеѓу Министерството за одбрана и Фондот за здравствено осигурување на 
Република Северна Македонија, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
                                                                

Бр. 45-8245/1 Заменик на претседателот
22 октомври 2019  година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.


