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3061. 

Врз основа на членот 131 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија, Собранието на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 16 јули 2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА  

УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Се пристапува кон измена на Уставот на Репуб-

лика Македонија . 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се обја-

ви во "Службен весник на Република Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Претседател 

     Бр. 07-2853/1                  на Собранието на Република 

16 јули 2014 година       Македонија, 

          Скопје       Трајко Вељаноски, с.р 
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3062. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2013 ГОДИНА 

 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на 

Република Македонија за 2013 година, 

што Собранието на Република Македонија ја доне-

се на седницата одржана на 10 јули 2014 година. 

   

   Бр. 07 – 2767/1                                   Претседател 

10 јули 2014 година                на Република Македонија,                       

  Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р
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Член 3 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на 

Република Македонија за 2013 година, се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

3063. 
Врз основа на член 83 став (4) од Законот за гра-

дежно земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 
министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕTO НА ГРАДЕЖНО-
ТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНА-
ТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕ-
ДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ  

НА УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за степенот на уредувањето на гра-

дежното земјиште со објекти на комуналната инфрас-
труктура и начинот на утврдување на висината на тро-
шоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13 и 
96/14) во член 4 став (6) по зборовите: „езерски и реч-
ни пристаништа“ се додаваат зборовите: „и за доградби 
и надградби на објекти за кои е донесена одлука од 
страна на советот на општината, советот на општината 
во градот Скопје односно советот на градот Скопје сог-
ласно член 67-а став (1) од Законот за градење, а инвес-
титор е општината, општината во градот Скопје однос-
но градот Скопје,“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-10085 Министер 

10 јули 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3064. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сувогрло , која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сувогрло , престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Сувогрло. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11347/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3065. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ракитница, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ракитница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ракитница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11348/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3066. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Зашле, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Зашле, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Заш-
ле. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11349/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3067. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Железнец, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Железнец, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Железнец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11350/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3068. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Доленци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Доленци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Доленци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11351/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3069. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стрима, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стрима, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Стрима. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11352/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3070. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стипона, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стипона, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Стипона. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11353/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3071. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Уларци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Уларци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Уларци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11354/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
 
3072. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долни Подлог, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-
вижности  Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долни Подлог, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Долни Подлог. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11355/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3073. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бања, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бања, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина Бања. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11356/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3074. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дивље, која е во надлежност на 
одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дивље, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Дивље. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11357/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3075. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  12.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Чифлик, која е во надлежност на 
одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чифлик, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Чифлик. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11358/1  

12 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3076. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Војшанци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Неготино. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Војшанци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Војшанци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11669/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3077. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Подмочани, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Подмочани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Подмочани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11670/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3078. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бабино, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Демир Xисар . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бабино, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Бабино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11671/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3079. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Штип-Вон-град, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Штип-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Штип-Вон-грсд. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11672/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3080. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен есник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Нов Дојран-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Гевгелија . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Нов Дојран-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Нов Дојран-Вон-град . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11673/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3081. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ѓопчели, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ѓопчели, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Ѓопчели. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11674/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3082. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Смојмирово-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Берово.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Смојмирово-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Смојмирово-Вон-град . 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11675/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3083. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности  („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кичево-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Кичево . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кичево-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Кичево-Вон-град.  

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11676/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3084. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горно Липовиќ, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Радовиш . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Липовиќ, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горно Липовиќ . 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11677/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3085. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Раклиш-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Радовиш . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Раклиш-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Раклиш-Вон-град . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11678/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3086. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горно Градче, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Градче, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Горно Градче. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11679/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3087. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Драчевица, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности 
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Драчевица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Драчевица. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11680/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3088. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ново Село - Драчево, која е во 
надлежност на одржување на Центар за катастар на 
недвижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село - Драчево, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Ново Село - Драчево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11681/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3089. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горно Мелничани, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Мелничани, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Горно Мелничани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11682/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3090. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Глоѓи-Вон-град, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Глоѓи-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Глоѓи-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11683/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3091. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Марена, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Марена, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Марена . 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11684/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3092. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Брушани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Брушани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Брушани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11685/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3093. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности  („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бошава, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бошава, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Бошава. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11686/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3094. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Драдња, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Драдња, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Драдња. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11687/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3095. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Праведник, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Праведник, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Праведник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11688/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3096. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Базерник, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Базерник, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Базерник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11689/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3097. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ново Село, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Ново Село. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11690/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3098. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лескоец, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лескоец, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Лескоец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11691/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3099. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горни Стубол, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горни Стубол, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горни Стубол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11692/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3100. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кошани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кошани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кошани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-11700/1  

18 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3101. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Страцин, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Страцин, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Страцин. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11811/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3102. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стража, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стража, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Стража. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11812/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3103. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Растојца, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Растојца, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Растојца. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11813/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3104. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Поум, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Поум, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина По-
ум. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11814/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3105. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мислодежда, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мислодежда, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Мислодежда. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11815/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3106. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вишни, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вишни, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Вишни. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11816/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3107. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Градманци, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности 
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Градманци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Градманци. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11817/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3108. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Патеец, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Патеец, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Патеец. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.09-11818/1  

19 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3109. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радово, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Радово. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12121/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3110. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горно Татеши, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-
вижности  Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Татеши, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Горно Татеши. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12122/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3111. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Калишта, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Калишта, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Калишта. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12123/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3112. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ново Село, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ново Село. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12124/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3113. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013 и 41/2014 ), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бели, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бели, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Бели. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12125/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3114. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Пуста Река, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пуста Река, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Пуста Река. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12126/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3115. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бегниште, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бегниште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Бегниште. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12127/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3116. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Куманичево, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Куманичево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Куманичево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
 

Бр. 09-12128/1  
24 јуни 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
__________ 

 
3117. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Фариш, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Фариш, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Фариш. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12129/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3118. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Добреноец, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Добреноец, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Добреноец. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 09-12130/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3119. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Воиславци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Воиславци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Воиславци. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12131/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3120. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Габревци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Габревци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Габревци. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12132/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3121. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сурдурци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сурдурци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Сурдурци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12133/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3122. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ораовица-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение  за катастар на 
недвижности  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ораовица-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Ораовица-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12134/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3123. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Метежево, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти Крива Паланка.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Метежево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Метежево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12135/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3124. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кошари, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности 
Крива Паланка.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кошари, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кошари. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12136/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3125. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 

На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дренак, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности 
Крива Паланка.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дренак, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Дренак. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12137/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3126. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Борово, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности 
Крива Паланка.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Борово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Борово. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12138/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3127. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 



16 јули 2014  Бр. 107 - Стр. 49 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Косевица, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти Делчево.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Косевица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Косевица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12139/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3128. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Саса, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности 
Делчево.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Саса, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Саса. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12140/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3129. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ѓуземелци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижно-
сти  Свети Николе.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ѓуземелци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ѓуземелци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12141/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

3130. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кнежје, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Свети Николе.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кнежје, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кнежје. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12142/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

3131. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-

цијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Сарамзалино, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-

вижности  Свети Николе.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Сарамзалино, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Сарамзалино. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12143/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

3132. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Аџи  Матово, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-
вижности  Свети Николе.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Аџи Матово, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Аџи Матово. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-12144/1  

24 јуни 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
3133. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-
цијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 

На ден  24.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ново Конско, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-

вижности  Гевгелија.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ново Конско, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Ново Конско. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 09-12145/1  
24 јуни 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
3134. 

Врз основа на член 18, став 1, алинеја 2, член 82, 
став 1, алинеја 5, и член 83 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медумски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14 и 101/14 
година), а во врска со член 13 став 1 и 6 од Законот за 
медиуми („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/14 и 13/14 година), член 126 и член 127 од Зако-
нот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр.38/05, 110/08 и 51/11) и 
член 14 од Законот за управните спорови („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10), 
постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.07-280 од 27.6.2014 
година, за покренување постапка за одземање на дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност, на Трговското 
радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-
извоз Струга, а согласно Заклучокот, бр.02-3705/2 од 
14.7.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, на 2-та седница одр-
жана на 14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РА-
ДИОДИФУЗНО ДРУШТО ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ  

УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУГА 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-349 од 2.12.2011 

година за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-
извоз Струга, поради тоа што имателот на дозволата не 
ги исполнил обврските предвидени во член 13 став 1, а 
во врска со став 6 од Законот за медиуми и не ги доста-
вил податоците до Агенцијата за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги, со што по издавањето на дозво-
лата настанале околности што претставуваат законски 
пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.  

2. Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РА-
ДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, СЕ БРИШЕ од реги-
старот на радиодифузери. 

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

     
Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РА-

ДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга е имател на дозвола за 
вршење радиодифузна дејност, бр.07-349 од 2.12.2011 
година, за емитување преку терестријален предавател, 
на локално ниво, за подрачјето на Струга, музичко го-
ворно радио од општ формат, на албански јазик.  

Согласно член 13 став 1 од Законот за медиуми 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14 
и 13/14 година), радиодифузерите се должни најдоцна 
до 31 март во тековната година на посебен образец 
пропишан од страна на надлежното регулаторно тело 
да му достават податоци за: сопственичката структура, 
односно податоци за називот и седиштето на правните 
лица или името и местото на престојување на физички-
те лица кои се сопственици на акции или удел кај изда-
вачот на медиумот, со податоци за процентот на акции-
те или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување, 
податоци за одговорниот уредник/уредници, податоци 
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за изворите на финансирање на радиодифузерот во 
претходната година (реклами, спонзорство, продажба 
на содржини, услуги обезбедени на трети страни и 
слично), податоци за остварените вкупни приходи и 
расходи на радиодифузерот во претходната година од 
обезбедување на дејноста и податоци за просечната 
гледаност или слушаност на радиодифузерот во прет-
ходната година.  

На 18.3.2014 година, Агенцијата до ТРД ЕНЕРГУ 

РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, упати допис наш 

бр.1587/1, со кој од радиодифузерот беше побарано да 

ги достави потребните податоци, но наведениот радио-

дифузер не одговори на ова барање. 

Со оглед на фактот дека радиодифузерот и покрај 

упатениот допис не ги достави податоците, Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26-та 

седница одржана на 24.4.2014 година, согласно член 13 

став 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.184/14 и 13/14 година) донесе 

Решение за преземање мерка бр.03-226 од 29.4.2014 го-

дина, со кое писмено го опомена радиодифузерот ТРД 

ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, заради 

извршена повреда на член 13 став 1 од Законот за ме-

диуми и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) де-

на од денот на донесувањето на ова решение, да го 

усогласи своето работење со одредбите од Законот за 

медиуми. Исто така, на радиодифузерот му беше посо-

чено дека по истекот на рокот од 45 дена, ќе се изврши 

контролен надзор, со цел да се утврди дали тој, поста-

пил по опомената (во целост, делумно или не поста-

пил).  

По извршениот контролен административен надзор, 

во Извештајот бр.03-3309/1 од 18.6.2014 година, беше 

констатирано дека радиодифузерот и во дополнителни-

от рок од 45 дена, не ја исполнил обврската од член 13 

став 1 од Законот за медиуми, односно не ги доставил 

податоците во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

Во член 13 став 6 од претходно цитираниот закон е 

наведено дека доколку издавачот на медиум и во до-

полнителниот рок не ги изврши обврските предвидени 

со овој член, надлежното регулаторно тело ќе ја одземе 

дозволата за телевизиско или радио емитување соглас-

но Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги.  

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-

колку се констатира непочитување на одредбите од За-

конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 

подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 

и на условите и обврските утврдени со дозволата и 

другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-

ум, Директорот на Агенцијата може да преземе мерка 

односно да достави предлог до Советот за одземање на 

дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.184/14, 13/14, 

44/14), Агенцијата ќе ја одземе дозволата за радио еми-

тување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе 

го избрише радиодифузерот од регистарот на радиоди-

фузери, по претходно доставено писмено известување 

доколку, по издавањето на дозволата настанат околно-

сти што претставуваат законски пречки за имателот на 

дозволата да ја врши дејноста.  

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 

која имателот на дозволата, ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДО-

ОЕЛ увоз – извоз Струга, и во дополнително определе-

ниот рок од 45 (четириесет и пет) дена, согласно член 

13 став 6 од Законот за медиуми („Службен весник на 

Република Македонија” бр.184/13, 13/14), не ги извр-

шил обврските утврдени во член 13 став 1 од Законот 

за медиуми, односно поради тоа што по издавањето на 

дозволата настанале околности што претставуваат за-

конски пречки за имателот на дозволата да ја врши деј-

носта (член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги), в.д. Директорот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со 

член 83, став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.184/14, 13/14, 44/14 и 101/14 година), до-

стави Предлог за покренување постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД 

ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, бр.07-

349 од 2.12.2011 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на својата 38-ма седница одржана на 

ден 27.6.2014 година, согласно Заклучокот, бр.02-

3377/3 од 27.6.2014 година, го усвои Предлогот, Уп1 

бр.07-280 од 27.6.2014 година, за покренување постап-

ка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз 

Струга, доставен од предлагачот, в.д. Директор на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 

дозволата на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – из-

воз Струга, бр.07-349 од 2.12.2011 година, а согласно 

член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги, Агенцијата достави Известување до 

наведениот радиодифузер (Уп1 бр. 07-280 од 27.6.2014 

година), во кое му беше укажано дека доколку не ги 

достави потребните податоци согласно член 13 став 1 

од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата во рок 

од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предло-

гот на в.д. Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.07-280 од 

27.6.2014 година, ќе донесе Одлука за одземање на доз-

волата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ЕНЕР-

ГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, по што сог-
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ласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде из-

бришан од регистарот на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.07-280 од 27.6.2014 година, 

се смета дека му е уредно доставено на радиодифузе-

рот ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, 

на ден 7.7.2014 година. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 

во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 

Директорот за покренување постапка за одземање на 

дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД 

ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга, бр.07-

349 од 2.12.2011 година, и во рокот од 15 (петнаесет) 

дена, од денот на приемот на Предлогот на в.д. Дире-

кторот од Советот на Агенцијата (14.7.2014 година), не 

ги исполнил обврските предвидени во член 13 став 1, а 

во врска со став 6 од Законот за медиуми, Советот на 

Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 5 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 

согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-3705/2 од 

14.7.2014 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја 

одзема дозволата на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ 

увоз – извоз Струга, бр.07-349 од 2.12.2011 година, 

пред истекот на рокот за којшто е издадена дозволата, 

со што ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз 

Струга се брише од регистарот на радиодифузери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-

ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 

против истата имателот на дозволата има право да дод-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-

нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 

суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 

како во диспозитивот. 

 

Бр. 07-280 Агенција за аудио и аудиовизуелни 

14 јули 2014 година медиумски услуги 

Скопје Претседател 

на Совет на Агенцијата, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 

   

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за од-

земање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД 

ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга е конеч-

на. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД 

ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга има пра-

во да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена 

од денот на нејзиниот прием.  
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