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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2869.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, а во врска со членовите 202 и 203 
став (4) од Законот за јавните набавки („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 136/2007, 130/2008, 
97/10, 53/11, 185/11 и 15/13), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДР-
ЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ 

НАБАВКИ

1. Собранието на Република Македонија објавува ја-
вен конкурс за именување на претседател и тројца члено-
ви на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите утврдени во членот 202 ставови (4) и (5) од За-
конот за јавните набавки (за членови: државјанин на Ре-
публика Македонија, дипломиран правник кој има нај-
малку три години искуство во областа на јавните наба-
вки, а за претседател: државјанин на Република Маке-
донија, дипломиран правник, кој има положен правосу-
ден испит и најмалку пет години работно искуство на 
правни работи) пријавите со потребните документи за 
докажување на исполнувањето на условите, во ориги-
нал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Со-
бранието на Република Македонија во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Ве-
чер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3226/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2870.
Указ бр. 51
2 септември 2013 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИ

со ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“

за исклучителни заслуги за развивање и зацврстува-
ње на пријателските односи и мирољубива рамноправ-
на соработка меѓу Република Македонија и Република 
Полска, како и за афирмирање и јакнење на меѓународ-
ната положба и углед на Република Македонија.

 
Бр. 07-1164/1 Претседател

2 септември 2013 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2871.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за национал-

ниот уметник на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 47/2011), ја донесу-
вам следната

О Д Л У К А

I
На Есма Реџепова-Теодосиевска и се доделува титу-

лата национален уметник на Република Македонија.

II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 07-1163/1 Претседател
30 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2872.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2013 
и 87/2013) во членот 2 став (2) во точка 6) алинеја 2 збо-
ровите „80.000 килограми“ се заменуваат со зборовите 
„40.000 килограми“, зборовите „40.000 килограми“ се 
заменуваат со зборовите „20.000 килограми“ и зборови-
те „160.000 килограми“ се заменуваат со зборовите 
„80.000 килограми“.

Во ставот (4) точка 35) алинеја 4 зборовите “точки-
те: 7) и 9)„ се заменуваат со зборовите „точките: 7), 9), 
47) и 50)“.

Во алинеја 5 зборовите “точките:16), 17), 19), 20), 
22), 24), 26) и 32)„ се заменуваат со зборовите „точките 
16), 17), 19), 20), 22), 24), 26), 32), 58), 59), 61), 62), 64), 
67), 71), 73), 74), 75), 76), 77), 79), 80) и 81).

Во алинеја 6 зборовите „точката 18)“ се заменуваат 
со зборовите „точките 18), 60), 65) и 68)“.

Во ставот (5) алинеја 1 зборовите “точките: 1), 5), 8) 
и 10)„ се заменуваат со зборовите „точките: 1), 5), 8), 
10), 42), 45), 48), 49), 52), 54) и 55)“.

Во алинеја 2 зборовите “точките: 16), 22), 24), 26) и 
32)„ се заменуваат со зборовите „точките 16), 22), 24), 
26), 32), 62), 65), 75) и 77)“. 

По ставот (6) се додаваат четири нови става (7), (8), 
(9) и (10) кои гласат:
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„(7) Поблиските критериуми за финансиска поддр-
шка за барањата поднесени согласно член 2 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за земјоделс-
тво и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/2013) по површина земјоделско зем-
јиште, единица земјоделски производ и висината на ди-
ректните плаќања во зависност од видот на културата 
се:

42) За директни плаќања по обработлива земјодел-
ска површина за поледелски култури

- Корисници на оваа подмерка може да бидат земјо-
делските стопанства кои во производна 2011/2012 годи-
на имаат засеани површини со следните култури: пче-
ница, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, 
просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодај-
на репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзе-
та, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или 
одржувана површина со луцерка;

- Минимум засеана површина за секоја култура од-
делно е 0,3 ха во производната 2011/2012 година, а до-
колку производните капацитети се во подрачја со огра-
ничени можности за производство минимум засеана по-
вршина се намалува за 50%; 

- Висината на директните плаќања изнесува 
9.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемува-
ње на пријавените површини и тоа: од 0,3 до 10 ха 
100%, од 10,1 до 50 ха 60%, од 50,1 до 100 ха 30% и 
над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

43) За дополнителни директни плаќања од точка 42) 
на оваа уредба за одгледување на ориз, сончоглед и фу-
ражни култури

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјодел-
ски стопанства и правни лица кои имаат засеани повр-
шини со ориз, сончоглед, луцерка, еспарзета, граор, до-
биточен грашок и пченка и поднеле барање од точка 
42) на оваа уредба. 

- Минимум засеана површина за секоја култура од-
делно е 0,3 ха во производната 2011/2012 година, а до-
колку производните капацитети се во подрачја со огра-
ничени можности за производство минимум засеана по-
вршина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања за ориз и сончог-
лед изнесува 3.000,00 денари по хектар а се намалува 
со зголемувње на пријавените површини и тоа: од 
0,3ха до 10ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 60%, од 50,1 ха 
до 100 ха 30% и над 100 ха 10%  за секоја култура од-
делно. - Висината на директните плаќања за луцерка, 
еспарзета, граор, добиточен грашок и пченка изнесува 
1.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно.

  44) За дополнителни директни плаќања за засеани 
површини со житни култури од точка 42) на оваа уред-
ба со сертифициран семенски материјал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат засеани површини со житни култури 
од точка 42) на оваа уредба со сертифициран семенски 
материјал во производната 2011/2012 година со следни-
те култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, 
тритикале, сирак, просо, хмељ и поднеле барање од точ-
ка 42) на оваа уредба, според Табела - Просечни коли-
чини на семе по хектар која е дадена во Прилог 4 кој е 
составен дел на оваа уредба;

- Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култу-
ри во производна 2011/2012 година, која се однесува за 
секоја култура одделно;

- Висината на директните плаќања изнесува 
3.000,00 денари по хектар.

45) За директни плаќања по обработлива земјодел-
ска површина за градинарско производство

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат засеани површини со следниве гра-
динарски култури: домати, модар патлиџан, пипер, лу-
беница, диња, грав, боранија, грашок, компир, крастави-
ци, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквич-
ки, тикви, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, мор-
ков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цве-
ќе и култивирано произведени ароматични и зачински 
растенија и декоративни садници. Листата на култиви-
рани лековити, ароматични и зачински растенија за зем-
јоделско производство и декоративни садници кои се 
предмет на директни плаќања за оваа подмерка е даде-
на во Прилог 2 од оваа уредба.

- Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја гради-
нарска култура, а доколку производните капацитети се 
во подрачја со ограничени можности за производство 
минимум засеана површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања за домат и кра-
ставица изнесува 30.000,00 денари по хектар, за пипер 
и компир изнесува 23.000,00 денари по хектар, за режа-
но цвеќе, грав, боранија, грашок, корнишони, зелка, 
кељ, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, 
карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, 
ротквици и  култивирано произведени ароматични и за-
чински растенија висината на директните плаќања изне-
сува 20.000,00 денари по хектар, за лубеница (калеме-
на), тиква, тиквичка и декоративни садници висината 
на директните плаќања изнесува 6.000,00 денари по хе-
ктар.

Висината на директните плаќања за диња изнесува 
10.000,00 по ха. Дополнителна поддршка за лубеница 
која не е калемена, износот на поддршката изнесува 
10.000,00 денари по хектар, но при тоа задолжително е 
потребно приложување на потврда од надлежна инсти-
туција која ќе потврди дека не е извршено калемење.

46) За дополнителни директни плаќања за произ-
водство под контролирани услови на домати, пиперки, 
краставици и режано цвеќе, од точка 45) на оваа уредба

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства производители на домати, пиперки, крастави-
ци и режано цвеќе во затворени простории под контро-
лирани услови и поднеле барање за точка 45) на оваа 
уредба.

- Минимум 0,2 ха засадена површина во пластени-
ци или стакленици, а доколку производните капаците-
ти се во подрачја со ограничени можности за произ-
водство минимум засеана површина се намалува за 
50%; 

- Висината на директните плаќања изнесува допол-
нителни 90.000,00 денари по хектар за прозводство во 
контролирани услови со доставен доказ за набавен огре-
вен материјал и производството било продадено на до-
машен пазар или остварен извоз најдоцна до 15 мај 
2012 година.

47) За дополнителни директни плаќања за градинар-
ски култури продадени во преработувачки капацитети 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат засадени површини со градинарски 
култури и поднеле барање за точка 45) на оваа уредба.

- Минимум 0,2 ха засадена површина со градинар-
ски култури од точка 45) на оваа уредба, остварено про-
изводство во 2012 година и истото било продадено во 
преработувачки капацитети за зеленчук во период но-
ември 2011 –ноември 2012 година запишан во региста-
рот на откупувачи на земјоделски производи.

- Висината на директните плаќања изнесува 1,5 де-
нари по килограм, освен за пиперки и корнишони за 
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кои висината на директни плаќања изнесува 2 денари 
по килограм.

48) За директни плаќања по површина за одржува-
ње на постоечки лозови насади евидентирани во реги-
старот на лозови насади 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат површини под лозови насади прет-
ходно пријавени-регистрирани во Националниот реги-
стар на лозови насади, со почеток на исплата од втора-
та година од подигнувањето на лозовиот насад. 

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 
ха, а доколку производните капацитети се во подрачја 
со ограничени можности за производство минималната 
површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 
40.000,00 денари по хектар или 100% за лозови насади 
на површина од 0,2 ха до 3 ха, 24.000,00 денари по хе-
ктар или 60% за површина од 3,1 ха до 10 ха, 12.000,00 
денари по хектар или 30% за површина од 10,1 ха до 30 
ха и за површина над 30 ха 4.000,00 денари по хектар 
или 10% од максималната висина на поддршка.

49) За директни плаќања по површина за одржува-
ње на постоечки овошни насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат овошни насади од видовите и сорти-
те запишани во Националната сортна листа на Републи-
ка Македонија. 

- Минимум 0,3 ха површина за ској овошен вид од-
делно со постоечки овошни насади, со почеток на исп-
лата од втората година од подигнувањето на овошниот 
насад, а доколку производните капацитети се во по-
драчја со ограничени можности за производство мини-
малната површина се намалува за 50%; 

- Прифатлив број на овошки по хектар е врз основа 
на Табела за Прифатлив број на овошки - садници по 
хектар за постоечки производни овошни насади подиг-
нати до пролет 2012 година по овошни видови која е да-
дена во Прилог 3 од оваа уредба.

- Висината на директните плаќања изнесува 
28.000,00 денари по хектар за: круша, цреша, вишна, 
кајсија, праска и актинидија.

- Висината на директните плаќања изнесува 
25.000,00 денари по хектар за: дуња, мушмула, слива, 
маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, 
боровинка, рибизла, малина, капина и јагода.

- Висината на директните плаќања за јаболкови на-
сади изнесува 23.000,00 денари по хектар со број на сад-
ници од 400 до 999 садници по хектар, и 25.000,00 дена-
ри по хектар со број на садници поголем од 999 садни-
ци по хектар.

- Висината на директните плаќања изнесува 
15.000,00 денари по хектар за: насади со ореви, бадеми, 
лешници и костени.

Висината на директните плаќања од оваа точка про-
центуално се намалува со зголемување на пријавените 
вкупни површини од сите овошни видови и тоа за секој 
вид одделно: од 0,3 до 3 ха 100%, од 3,1 до 10 ха 60%, 
од 10,1 до 30 ха 30% и над 30 ха 10%. 

50) За дополнителни директни плаќања за овошје 
продадено во преработувачки капацитети 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат површини со овошни видови и под-
неле барање за  точка 49) на оваа уредба.

- Минимум 0,3 ха површини со овошен насад од 
точка 49) на оваа уредба, остварено производство во 
2012 година и истото било продадено во преработувач-
ки капацитети за овошје во период од 1 јануари 2012 го-

дина до 30 ноември 2012 година запишан во Региста-
рот на откупувачи на земјоделски производи.

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 де-
нари по килограм.

51) За директни плаќања за произведен и продаден 
ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 
од реколта 2011 година 

- Корисници на оваа подмерка се физички и правни 
лица кои своето производство на тутун од реколта 2011 
година го продале во регистрирано откупно претприја-
тие.  

- Висината на директните плаќања изнесува 60,00 
денари по килограм. 

52) За директни плаќања за призводство на дома-
шен сертифициран семенски материјал за житни, инду-
стриски култури (освен тутун)

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства и правни лица запишани во Регистар на произ-
водители на семенски материјал и кои имале произве-
ден семенски материјал во 2012 година согласно Зако-
нот за семенски и саден материјал за земјоделски расте-
нија.

- Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култу-
ра одделно, а доколку производните капацитети се во 
подрачја со ограничени можности за производство ми-
нимум засеана површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 
15.000,00 денари по хектар за произведен сертифици-
ран семенски материјал. Висината на директните плаќа-
ња процентуално се намалува со зголемување на прија-
вените вкупни површини од сите житни и индустриски 
култури: 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 75%, 
над 50,1 ха 50%. 

53) За директни плаќања за производство на дома-
шен лозов калем и овошен саден материјал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски сто-
панства и правни лица запишани во Регистар на произ-
водители на семенски и саден материјал и кои имале 
произведено сертифициран лозов и/или овошен саден 
материјал во 2012 година.

- Произведен и продаден домашен лозов калем и 
овошен саден материјал во 2012 година од регистрира-
ни производители согласно Закон за семенски и саден 
материјал за земјоделски растенија.

- Висината на директните плаќања изнесува 25,00 
денари по калем односно садница за произведени и про-
дадени калеми односно садници не земајки ги во пред-
вид количините за сопствени потреби.

54) За директните плаќања за подигање на нови ло-
зови насади 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имале подигнато нови површини под ло-
зов насад претходно пријавени-регистрирани во Нацио-
налниот регистар на лозови насади со вински или трпез-
ни сорти. 

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 
ха, а доколку производните капацитети се во подрачја 
со ограничени можности за производство минималната 
површина се намалува за 50%;

- Избраните вински сорти мора да бидат во соглас-
ност со Правилник за класификација на сорти на грозје 
за производство на вино кои се предмет на директни 
плаќања и согласно Листа на одобрени и препорачани 
вински сорти на грозје по виногорја.

- Задолжителен услов е барателот да има извршено 
агрохемиска анализа на почвата.
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- Висината на директните плаќања изнесува 
140.000,00 денари по хектар за винските сорти грозје и 
160.000,00 денари по хектар за трпезни сорти грозје.

- Прифатливиот број на сертифициран калем за по-
садочен материјал по хектар е даден во Прилог 5 кој е 
составен дел на оваа уредба. 

55) За директни плаќања за подигање нови овошни 
насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои имаат подигнато нови овошни насади во 
период есен 2011 и пролет 2012 година од следниве 
овошни видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, 
праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник, 
актинидија, рибизла, малина, капина, јагода, маслинка, 
калинка, јапонско јаболка, аронија, боровинка, питом 
костен и смоква.

- Минимална површина 0,3 ха, а доколку производ-
ните капацитети се во подрачја со ограничени можно-
сти за производство минималната површина се намалу-
ва за 50%; 

- Задолжителен услов е барателот да има извршено 
агрохемиска анализа на почвата 

- Висината на директните плаќања изнесува 
100.000,00 денари по хектар за новоподигнати овошни 
насади од јагода во контролирани услови (оранжерија 
или пластеник) со саксиски систем на одгледување.

- Висината на директните плаќања изнесува 
100.000,00 денари по хектар . за новоподигнати овош-
ни насади од јаболчести и коскести овошни видови, за 
јаткаститеовошни видови вклучително и костен висина-
та на директните плаќања изнесува 50.000,00 денари по 
хектар, а за новоподигнати јагодести овошни видови 
висината на директните плаќања изнесува 70.000,00 де-
нари по хектар  освен за јагода на отворено каде што 
висината на поддршката е 35.000,00 денари по хектар.

- Прифатливиот број на прифатени садници по хе-
ктар и за сертифициран саден материјал (произведен 
од регистриран производител според Законот за семен-
ски и саден материјал за земјоделски растенија) е сог-
ласно Табела за Прифатлив број на овошки - садници 
по хектар за постоечки производни овошни насади по-
дигнати до пролет 2012 година по овошни видови која 
е дадена во Прилог 3 од оваа уредба, 

Отстапувањата можат да бидат за 10% од прикажа-
ната густина на садењето и прифатливиот број на сад-
ници по хектар.

Средствата од оваа мерка ќе се исплатат по изврше-
на проверка од страна на надлежна институција која 
треба да потврди дека корисникот на средствата пра-
вилно го одржува овошниот насад.

56) За директни плаќања за произведено и продаде-
но винско грозје во регистрирани капацитети за произ-
водство на вино во Република Македонија

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјодел-
ски стопанства кои имаат површини по лозови насади 
претходно пријавени-регистрирани во Националниот 
регистар на лозови насади.

- Минимална 0,2 ха површина под лозови насади на 
кои било остварено производство во 2012 година и 
истото било продадено во регистрирани капацитети за 
производство на вино до 15.11.2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 2 дена-
ри по килограм винско грозје.

57) За дополнителни директни плаќања од точка 42) 
на оваа уредба за откупена или преработена оризова ар-
па продадена на регистрирани откупувачи

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски сто-
панства кои имаат засеани површини со ориз и поднеле 
барање за точка 42) на оваа уредба.

- Минимум засеана површина под ориз е 0,3 ха на 
која било остварено производство во 2012 година и 
истото било продадено во регистрирани капацитети за 
откуп до 15.12.2012 година во количини кои не надми-
нуваат 6 тони по ха.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-
нари по килограм за пријавени производни капацитети 
до 2,5 ха, 2 денари по килограм за пријавени производ-
ни капацитети од 2,6 ха до 5 ха, 1,5 денари по килограм 
за пријавени производни капацитети од 5,1 ха до 7,5 ха 
и 1 денар по килограм за пријавени производни капаци-
тети од 7,6 ха до 10 ха.

(8) Поблиските критериуми за финансиска поддр-
шка за барањата поднесени согласно член 2 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за земјоделс-
тво и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.69/2013) во сточарското производство 
од мерка 2 од Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2012 година по грло добиток и виси-
ната на директните плаќања во зависност од видот на 
добитокот се:

58) За директни плаќања за обележани грла говеда
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-

панства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележа-
но и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда 
и истите ги чувале најмалку до 31.10.2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 
2.800,00 ден по грло. Бројот на обележани грла се прес-
метува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 
101 грло до 150 грла 70%, од 151 грло до 300 грла 50% 
и над 301 грло 40%.

59) За дополнителни директни плаќања од точка 58) 
на оваа уредба за обележани грла говеда

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано 
и евидентирано грлата говеда во Регистарот на говеда и 
истите ги чувале најмалку до 31.10.2012 година, со иск-
лучок на земјоделските стопанства кои се корисници на 
директните плаќања од точка 58) на оваа уредба.

- Дополнителен критериум за оваа подмерка е земјо-
делското стопанство да има најмалку 30 грла говеда, а 
доколку производните капацитети се во подрачја со 
ограничени можности за производство критериумот за 
грла говеда се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.500,00 ден по грло за женско грло на возраст од 12 до 
24 месеци на 31 октомври 2012 година.

60) За директни плаќања за произведено и продаде-
но кравјо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства – производители на кравјо млеко регистрирани 
како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и 
сопственото производство го имаат продадено на отку-
пувач на сурово млеко запишан во Регистарот на отку-
пувачи на земјоделски производи за период октомври 
2011 – септември 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-
нари по литар произведено и продадено млеко на прера-
ботувачки капацитети запишани во Регистар на одобре-
ни објекти за производство на храна од животинско по-
текло. 

61) За директни плаќања за одгледани и заклани гр-
ла говеда во регистриран кланичен капацитет

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледале и продале или заклале говеда во 
преработувачки капацитети запишани во Регистар на 
одобрени објекти за производство на храна од животин-
ско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 го-
дина.
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- Висината на директните плаќања изнесува 
1.500,00 денари по грло продадено или заклано во пре-
работувачки капацитети запишани во Регистар на одо-
брени објекти за производство на храна од животинско 
потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година.

62) За дополнителни директни плаќања од точка 61) 
на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во ре-
гистриран кланичен капацитет за производство на месо

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледале и продале или заклале говеда во 
преработувачки капацитети запишани во Регистар на одо-
брени објекти за производство на храна од животинско по-
текло, за период октомври 2011 – април 2012 година.

- Дополнителни критериуми за оваа подмерка е гр-
лата говеда да не се помлади од осум месеци и да не се 
постари од 18 месеци.

- Оваа мерка се однесува на следните раси говеда: 
сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, 
шароле, буша и мелези.

- Висината на директните плаќања изнесува 
2.000,00 денари по грло продадено или заклано во пре-
работувачки капацитети запишани во Регистар на одо-
брени објекти за производство на храна од животинско 
потекло, за период октомври 2011 –април 2012 година.

63) За директни плаќања за набавка на високостел-
ни јуници со познато потекло и висок генетски потен-
цијал 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски сто-
панства кои набавиле високостелни педигрирани јуни-
ци во период октомври 2010 – април 2012 година од 
признати организации на одгледувачи на добиток во Ре-
публика Македонија или од увоз, со задолжително до-
ставување на зоотехнички документ/педигре. 

- Висината на директните плаќања изнесува 
40.000,00 денари по грло за набавени од 1 до 20 грла, 
30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 
25.000,00 денари по грло за набавени од 51 до 200 грла, 
15.000,00 денари по грло за набавени над 200 грла. 

64) За директни плаќања за обележани грла овци од 
сите категории

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 
30 грла овци од сите категории евидентирани во Реги-
старот на овци и истите ги чувале најмалку до 
30.10.2012 година, а доколку производните капацитети 
се во подрачја со ограничени можности за производс-
тво критериумот се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 1 
000,00 денари по грло за сите категории и возрасти обе-
лежани грла. Бројот на обележани грла се пресметува 
скалесто и тоа: од 30  грла до 250 грла 100%, од 251 гр-
ло до 500 грла 80%, од 501 грло до 1000 грла 70% и над 
1001 грло 60%.  Дополнителни 700,00 денари по грло 
се исплаќа за женски јагниња кои на 31 октомври 2012 
година биле на возраст од 6 до 12 месеци.

65) За директни плаќања за произведено и продаде-
но овчо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства – производители на овчо млеко регистрирани 
како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и сопс-
твеното производство го имаат продадено на откупувач 
на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи 
на земјоделски производи за период октомври 2011 – 
септември 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-
нари по литар произведено и продадено млеко на прера-
ботувачки капацитети запишани во Регистар на одобре-
ни објекти за производство на храна од животинско по-
текло. 

66) За директни плаќања за набавка на машки прип-
лодни грла–оригинали и репродуктори

- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-
панства кои набавиле машки приплодни грла во период 
октомври 2011–април 2012 година од признати органи-
зации на одгледувачи на добиток во Република Македо-
нија или од увоз, со задолжително доставување на зоо-
технички документ/педигре.

- Набавени машки приплодни грла оригинали и ре-
продуктори во период октомври 2011- април 2012 годи-
на од страна на одгледувачи на овци. Набавката на ма-
шките приплодни грла мора да биде од признати орга-
низации на одгледувачи на добиток.

- Висината на директните плаќања е во износ од 
20.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари 
по грло репродуктори.

67) За директни плаќања за обележани грла кози
- Корисници на оваа мерка се земјоделските сто-

панства одгледувачи на кози.
- Оваа мерка се однесува на фарми кои поседуваат 

минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани 
во Регистарот на кози и истите ги чувале најмалку до 
30.10.2012 година. Доколку производните капацитети се 
во подрачја со ограничени можности за производство, 
критериумот за број на грла кози се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 900,00 
денари по грло од сите категории и возрасти и дополни-
телни 300,00 денари за женски кози кои на 31 октомври 
2012 година биле на возраст од шест до 12 месеци.

68) За директни плаќања за произведено и продаде-
но козјо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства–производители на козјо млеко регистрирани 
како одгледувачи на кози во Регистарот на кози и сопс-
твеното производство го имаат продадено на откупувач 
на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи 
на земјоделски производи за период октомври 2011 – 
септември 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-
нари по литар произведено и продадено млеко на прера-
ботувачки капацитети запишани во Регистар на одобре-
ни објекти за производство на храна од животинско по-
текло. 

69) За директни плаќања за набавка на приплодни 
машки грла

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои набавиле приплодни машки грла кози во 
период октомври 2011 – април 2012 година од призна-
ти организации на одгледувачи на добиток во Републи-
ка Македонија или од увоз, со задолжително доставува-
ње на зоотехнички документ/педигре.

- Висината на директните плаќања е во износ од 
4.500,00 денари по набавено приплодно грло.

70) За директни плаќања по грла маторици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-

панства кои одгледуваат маторици и поседуваат мини-
мум 3 грла маторици и истите ги чувале најмалку до 
31.10.2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 900,00 
денари по грло маторица.

71) За директни плаќања за одгледани и заклани гое-
ници во регистрирани  кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледале и заклале гоеници во регистрира-
ни кланични капацитети.

- Оваа мерка се однесува на фарми кои одгледале и 
продале минимум 5 грла во регистрирани кланични капа-
цитети со минимална тежина од 90 кг по продадено грло 
во период од октомври 2011 до април 2012 година.



3 септември 2013 Бр. 121 - Стр. 9

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се пресметува 
скалесто и тоа: од 3 до 5 000 грла 100%, од 5 001 до 10 
000 грла 80%, од 10 001 до 15 000 грла 50% и над 15 
000 грла 30%.

72) За директни плаќања за набавка на приплодни 
грла свињи (назимки и нерези)

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои набавиле приплодни грла свињи од призна-
ти организации на одгледувачи на добиток во Републи-
ка Македонија или од увоз, со задолжително доставува-
ње на зоотехнички документ/педигре во период од 
октомври 2011 до април 2012 година. 

- Висината на директните плаќања е во износ од 
25.000,00 денарипо грло за набавка на оригинали и во 
износ од 5.000,00 денари по грло за набавка на приплод-
ни грла хибриди.

73) За директни плаќања за одгледани и продадени 
бројлери 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледале и продале во период октомври 
2011 – април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 30,00 
денари по пиле.

74) За директни плаќања за амортизирани несилки 
заклани во регистрирани кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои заклале и/или продале минимум 2000 амор-
тизирани несилки во регистрирани кланични капаците-
ти во период октомври 2011 –април 2012 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 25,00 
денари/несилка.

75) За директни плаќања за произведени едноднев-
ни бројлерски пилиња

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои произвеле и продале еднодневни бројлер-
ски пилиња во период од октомври 2011 – април 2012 
година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 де-
нари по пиле.

76) За директни плаќања за произведени едноднев-
ни женски пилиња од јајценосни хибриди

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои произвеле и продале еднодневни женски 
пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 
2011–април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 де-
нари попиле.

77) За директни плаќања за регистрирано презиме-
но пчелно семејство

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни 
семејства, а доколку производните капацитети се во по-
драчја со ограничени можности за производство крите-
риумот се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 600,00 
денари попчелно семејство.

78) За директни плаќања за набавка на матици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-

панства кои поседуваат минимум 15 пчелни семејства 
– нуклеуси и имаат купено максимум до 10 матици во 
период од октомври 2011 до април 2012 година од одо-
брено и регистрирано одгледувалиште на пчелни мати-
ци.

- Висината на директните плаќања изнесува 500,00 
денари по набавена матица независно од вредноста на 
набавката.

79) За директни плаќања за подигање на нови повр-
шини под медоносна флора (фацелија, еводија и ба-
грем)

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни 
семејства и имаат посеана или засадена површина од 
минимум 0,2 ха од следните медоносни растенија: фаце-
лија, еводија или багрем, а доколку производните капа-
цитети се во подрачја со ограничени можности за про-
изводство критериумот се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 
2.500,00 денари по хектар  и 8,00 денари по засадена 
садница.

80) За директни плаќања за фармерско одгледување 
на ноеви

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските сто-
панства кои одгледуваат ноеви и имаат регистрирано 
одгледувалиште.

- Оваа мерка се однесува на фармери кои одгледува-
ат минимум 4 возрасни единки ноеви.

- Висината на директните плаќања изнесува 
1.700,00 денари по ној.

81) За директни плаќања за фармерско производс-
тво на полжави

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјодел-
ски стопанства и правни лица кои одгледуваат полжави 
и имаат регистрирано одгледувалиште.

- Оваа мерка се однесува на оние фармери кои одг-
ледуваат полжави на минимум 0.2 ха вкупна производ-
на површина на фармата.

- Висината изнесува 90.000,00денари по хектар.
„(9) Дополнителна финансиска поддршка за барања-

та поднесени согласно член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за земјоделство и рура-
лен развој („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.69/2013) во висина до 15% за директните плаќа-
ња по површина и грло добиток за земјоделски имот во 
подрачја со ограничени можности за производство за 
подмерките од точките: 42), 44), 46), 47), 48), 49), 51), 
52), 53), 54), 55), 58), 59), 60), 61), 62), 64), 65), 67), 68), 
70), 71), 73), 74), 75), 76), 77), 79), 80) и 81).“

„(10) Висината на директните плаќања се пресмету-
ва врз основа на утврдената висина на поддршка од 
оваа уредба во двоен износ за производните капаците-
ти кои се во подрачја со ограничени можности за произ-
водство и за кои е применето правилото за намалени 
производни капацитети за 50%  и се применува за мер-
ките од точките: 42), 45), 48), 49), 52), 54), 55), 62), 65), 
75) и 77).“

Член 2
Во членот 4 точка 1 зборовите: „до 30 август 2013 

година“ се заменуваат со зборовите „до 20 септември 
2013 година“.

Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр.41-6026/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2873.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува:
- Градежна парцела. 1.1, составена од КП.бр. 161 

КО Инче со површина од 1222м2 евидентирана во имо-
тен лист број 9 и КП.бр. 162/1 КО Инче со површина 
од 19711  м2 евидентирана во Имотен лист број 1, или 
вкупно 20 933 м2;

- Градежна парцела. 1.2, составена од КП.бр. 162/2 
КО Инче со површина од 20 298 м2 евидентирана во 
имотен лист број 1;

- Градежна парцела. 1.3, составена од КП.бр. 162/3 
КО Инче со површина од 15234 м2 и КП.бр. 162/5 КО 
Инче со површина од 2678 м2, евидентирани во имотен 
лист број 1 или вкупно 17912 м2 и

- Градежна парцела. 1.4, составена од КП.бр. 162/6 
КО Инче со површина од  28 237 м2 евидентирана во 
имотен лист број 1.

Врз основа на Согласност број 12-5059/2 од 
31.5.2013 година, на Министерството за економија со 
кој се откажало од потребата за изградба на објект од ја-
вен интерес утврден со закон.

Член 2
Оваа одлука да ја спроведе општина Македонски 

Брод согласно Одлуката за вршење на работите за рас-
полагање со градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија за општина Македонски Брод број 41-
1089/1 од 28.2.2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 32/12).

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5693/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2874.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-
НИК НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ВОЛКОВИЈА“, ОПШТИНА

БРВЕНИЦА

1. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “с.Волковија“, општина Брвени-

ца, со површина на простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата и тоа:

Точка Координата
Y

Координата
X

Т-1 7500323 4635173
Т-2 7500237 4634027
Т-3 7501363 4634133
Т-4 7501411 4635327

2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=1.286480 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за утвр-
дување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

Бр.41-5695/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2875.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука иницијативата за започнување на 
постапка за вршење на детални геолошки истражувања 
на минерална суровина хром-никел на локалитетот „Ни-
киштане“, општина Ѓорче Петров поднесена од Друш-
тво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало 
МУС ДЕМ Рамадан, бр. 24-5175/5 од 29.6.2012 година 
ДООЕЛ Скопје се одбива бидејќи два пати е добиено не-
гативно мислење од општина Ѓорче Петров бр. 23-363/2 
од 17.9.2012 и бр.25-77/2 од 5.3.2013 година, поради тоа 
што просторот предвиден за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерална суровина хром - никел 
зафаќа делови од КО Никиштани, дел од КО Грачани и 
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дел од КО Кучково и опфаќа делови од плански урбан 
опфат на УДНМ Кучково и УДНМ Никиштане. Исто та-
ка, во планскиот опфат на НМ Кучково се наоѓа и водос-
набдителен систем и пумпна станица.

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

 
Бр.41-5697/1 Заменик на претседателот

27 август 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2876.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука иницијативата за започнување на 
постапка за доделување на концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина 
хром-никел на локалитетот „Радуша“, општина  Ѓорче 
Петров поднесена од Друштво за внатрешен и надворе-
шен промет на големо и мало МУС ДЕМ Рамадан ДОО-
ЕЛ Скопје бр. 24-5175/3  од 29.6.2012 година, се одбива 
бидејќи е добиено негативно мислење од Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање - Се-
ктор за води бр. 11-8585/2 од 19.9.2012 година, поради 
тоа што просторот предвиден за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина хром-ни-
кел се наоѓа во II (втората) поширока заштитна зона на 
изворот Рашче, а еден дел од просторот се наоѓа на са-
мата граница од I (првата) поширока заштитна зона на 
изворот Рашче. 

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

Бр.41-5699/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2877.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ДИЈАБАЗ 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО „КОРП МИ-
НЕРАЛС” ДООЕЛ С.ГОРНО КОРАЊЕ КУМАНОВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.СЛУПЧАНЕ“, ОПШТИНА 

ЛИПКОВО

1. На Друштвото за производство „КОРП МИНЕ-
РАЛС” ДООЕЛ с.Горно Корање Куманово се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – ди-

јабаз на локалитетот “с.Слупчане“, општина Липково, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа:

Точка Координата
Y

Координата
X

Т-1 7550931 4669998
Т-2 7551115 4669957
Т-3 7551156 4669908
Т-4 7551084 4669540
Т-5 7550841 4669635

2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.096687 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за утвр-
дување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

Бр.41-5709/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2878.
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТ ЗА 

РАДИОДИФУЗИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари: 

2 МОНИТОР ФИЛИПС 17’’ 107E50-ЦРТ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Советот за радио-
дифузија. 
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Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со претседателот на Советот за радиодифу-
зија, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од членот 1 на оваа одлука,  кои се даваат на 
трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2879.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА 
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари: 

11 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ДЕЛ ГХ620
11 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со директорот на Агенцијата за храна и вете-
ринарство, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари  од членот 1 на оваа одлука,  кои се да-
ваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/2 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2880.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари: 

1 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА КСЕ-
РОКС ПЕ 120 И
1 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР  ДЕЛ ГХ620
1 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Генералниот се-
кретаријат на Владата на Република Македонија. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со генералниот секретар на Владата на Ре-
публика Македонија, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, 
кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/3 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2881.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари: 
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1 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ДЕЛ ГХ620
1 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Дирекција за за-
штита на личните податоци.

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со директорот на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, 
кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/4 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2882.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
ЦЕНТАР

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:

2 МОНИТОР 17’’ 107Е50-ЦРТ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Центар 
за потребите на ОУ ,,Димитар Миладинов“ - Скопје.

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со градоначалникот на општина Центар со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од членот 1 на оваа одлука,  кои се даваат на трајно 
користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/5 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2883.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 31/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:

4 конференциски столици СИЛА, микрофибер–САНКА
4 работни столици СВ-045/Р МИКА
2 столици за странки-СК-018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерство за 
информатичко општество и администрација. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за информатичко општество 
и администрација, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, 
кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/6 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2884.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:
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1 ПРИНТЕР ХП ЛЏ П3005 ДН
1 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА КСЕРОКС 
ПЕ 120 И
8 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ДЕЛ ГХ 620
8 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ
1 СКЕНЕР ХП ЦЏ 2400

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерстовото 
за култура. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за култура, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од членот 1 
на оваа одлука,  кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/7 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2885.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:

2 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ДЕЛ ГХ620
2 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ
1 СКЕНЕР ХП ЦЏ 2400

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за надворешни работи. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за надворешни работи, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од членот 1 на оваа одлука,  кои се даваат на трајно ко-
ристење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/8 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2886.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:

1 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ДЕЛ ГХ620
1 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за одбрана. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучува 
договор со министерот за одбрана, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 1 на 
оваа одлука,  кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/9 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2887.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:
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1 ПРИНТЕР ХП ЛЏ П3005 ДН
1 СКЕНЕР ХП ЦЏ 2400

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за правда. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за правда, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 1 на 
оваа одлука,  кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/10 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2888.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДOНИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари:

1 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ДЕЛ GH620
1 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Собранието на Ре-
публика Македонија. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со генералниот секретар на Собранието на 
Република Македонија, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари  од членот 1 на оваа од-
лука,  кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/11 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2889.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 
година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар: 

1  ДЕЛ ПАУЕР ЕКС 2900 КСЕОН 5110

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со директорот на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од членот 1 на оваа одлука,  која се дава на трајно кори-
стење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5735/12 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2890.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар: 

1 ПРИНТЕР ХП ЛЏ П3005 ДН
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
внатрешни работи. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за внатрешни работи, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
членот 1 на оваа одлука,  која се дава на трајно корис-
тење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41 - 5735/13 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2891.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар: 

1 ПРИНТЕР ХП ЛЏ П3005 ДН

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
економија. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен  за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за економија, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од членот 
1 на оваа одлука,  кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5735/14 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2892.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 27. 
8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар: 

1 СКЕНЕР ХП ЦЏ 2400

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
земојоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен  за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за замјоделство, шумарство 
и водостопанство, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од членот 1 на оваа одлука,  
која се дава на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5735/15 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2893.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар: 

1 СКЕНЕР ХП ЦЏ 2400
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
локална самоуправа. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен  за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за локална самоуправа, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
членот 1 на оваа одлука,  која се дава на трајно корис-
тење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5735/16 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2894.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.8.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар: 

1 ПРИНТЕР ХП ЛЏ П3005 ДН

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
транспорт и врски. 

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен  за европски прашања, склучу-
ва договор со министерот за транспорт и врски, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
членот 1 на оваа одлука,  која се дава на трајно корис-
тење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5735/17 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2895.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари: 

18 ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР ГХ620
18 МОНИТОР 17’’ САМСУНГ 795ДФ
1 СКЕНЕР ХП ЦЏ 2400
3 Ц НЕТ ВАЕРЛЕС-Г УСБ АДАПТЕР

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за финан-
сиска подршка на земјоделството и руралниот развој.

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен  за европски прашања, склучу-
ва договор со директорот на Агенцијата за финансиска 
подршка на земјоделството и руралниот развој, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари  
од членот 1 на оваа одлука,  кои се даваат на трајно ко-
ристење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5735/18 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2896.

Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 
од Законот за градежно земјиште (,,Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 
и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
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непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за дис-
трибуција на електрична енергија Скопје, со седиште 
во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното зем-
јиште  евидентирано во Имотен лист бр. 1156 согласно 
Урбанистички план за вон населено место Камењане за 
општина Боговиње за изградба на електроенергетски 
објект трафостаница, кое претставува:

- КПбр.314/15 КО Камењане со површина од 30м2.

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

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

Бр. 41-5783/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2897.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВ-
НИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕ-
НЕРИНГ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ МАКАЉБ КОМПА-
НИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „ДОБАРСКИ ЖЕДЕН“, ОПШТИНА

ЖЕЛИНО

1. На Друштвото за производство, инженеринг, про-
мет и услуги МАКАЉБ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје се доделува концесија за експлоатација 
на минерална суровина–варовник на локалитетот „До-
барски Жеден“, општина Желино, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка Координата
Y

Координата
X

Т-1 7508996 4647349
Т-2 7508946 4647221
Т-3 7508763 4647181
Т-4 7508605 4647195
Т-5 7508728 4647494
Т-6 7508925 4647459
Т-7 7508903 4647391

2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.080567 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за утвр-
дување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

Бр.41-5786/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2898.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО 

НЕПРОШТЕНО ВОН ГР., ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2-лесна индустрија КО Непроштено вон 
гр, општина Теарце.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5912/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2899.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.8.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛ-
НА ТЕЛЕФОНИЈА КО СУВОДОЛ М.В. БРАЈАНАЦ 

ОПШТИНА НОВАЦИ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште, за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација, за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија КО 
Суводол, м.в.Брајанац, општина Новаци.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 120м2, ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5913/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2900.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС И ДРУГИ ПОПРАТ-
НИ ОБЈЕКТИ (Б-5) ВО КО НОВАЌЕ ОПШТИНА 

БОГОВИЊЕ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на хотелски комплекс и други попратни обје-
кти (Б-5) во КО Новаќе, општина Боговиње.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 11562м2, 
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5923/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2901.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13) и 
член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за земјоделското земјиште („Службен 
весник на Република Македонија” бр.95/12), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.8.2013 година, донесе 

                                                                                                             
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ПРОИЗВОДЕН ПОГОН СО ПРИДРУЖ-
НИ ОБЈЕКТИ ВО КО ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ,

ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на производен погон со придружни објекти во 
КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари.   

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5925/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2902.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖНИ ЦЕНТРИ СО ПРИДРУЖНА 
СОДРЖИНА ВО КО ГЛУВО БРАЗДА ОПШТИНА

ЧУЧЕР САНДЕВО

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица и услужни цен-
три со придружна содржина во КО Глуво Бразда, оп-
штина Чучер Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 7089, 29м2 
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5928/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2903.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11,  95/12, 79/13 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „ДЕЛЧЕВО“ КО  ЗВЕГОР 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Урбанистички план вон населено место за из-
градба на граничен премин „Делчево“ КО Звегор, оп-
штина Делчево. 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 20901 м2, 
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5929/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

2904.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА  ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 
НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУ-
СТРИЈА Г-2 КО  МОИН ОПШТИНА  ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренаме-

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска документација за изград-
ба на стопански комплекс со намена лесна и незагадувач-
ка индустрија Г-2 КО Моин, општина Гевгелија.
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Член  2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 176141м2, 
ги има следните катастарски индикации:

 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5930/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2905.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

                                                                                  
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИ-
ЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН 
ПАТ Р1302 ВО КО ЦРНИК ОПШТИНА БЕРОВО

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

мена на земјоделско во  градежно земјиште за израбо-
тка на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на бензинска пумпна станица и услужен 
центар на регионален пат Р1302 во КО Црник, општина 
Берово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 12100м2,  
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5933/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 27.8.2013 година, донесе

                                                                            
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КО КРИВА ПАЛАНКА

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Генерален урбанистички план за КО Крива Паланка, општина Крива Паланка.
 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 2152652м2, ги има 

следните катастарски индикации:

2906.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

           Бр. 41 – 5911/1                                                       Заменик на претседателот
    27 август 2013 година                                                       на Владата на Република
               Скопје                                                       Македонија,

                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2907.
Врз основа на член 9 и 10 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.55/2013), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 27 август 2013 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, подари истек 
на мандатот за кој се именувани, се разрешуваат:

- Башким Амети, 
- Димитар Димовски, 
- Наташа Радеска Крстевска, 
- Агрон Реџа, 
- Питер Симеонов.
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности се именуваат:
- Никола Прокопенко од Министерство за правда,
- Анета Јорданова од Министерство за транспорт и 

врски,
- Гордана Сусулеска - Итиќ од Министерство за фи-

нансии,
- Осман Мислими од Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање,
- Ѓорѓе Дишленковиќ од Министерство за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“

Бр. 23–6137/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2908.
Врз основа на член 38 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011 и 74/2012) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата  одржана на 27 август 
2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавната установа  Центар за образование на возрасните 
се разрешуваат:

од Министерството за образование и наука
- Бардуљ Туши и
- Росица Тошевска 
од Министерството за труд и социјална политика
- Агим Рамадани 
од Заедницата на единиците на локалната самоупра-

ва
- Виктор Арнаудовски 
од Стопанската комора на Македонија
- Стојмирка Тасевска 
од Сојузот на стопански комори на Македонија
- Бети Деловска 

од Занаетчиската комора на Република Македонија
- Снежана Денковска 
од редот на стручните работници вработени во Цен-

тарот
- Илија Мијовски 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната устано-

ва Центар за образование на возрасните се именуваат:
од Министерството за образование и наука
- Рајне Велиновска Лазаревска и
- Агим Рушити
од Министерството за труд и социјална политика
- Ленче Коцевска 
од Заедницата на единиците на локалната самоупра-

ва
- Изет Ризаху
од Стопанската комора на Македонија
- м-р Анета Трајковска
од Сојузот на стопански комори на Македонија
- Бети Деловска - Василевска
од Занаетчиската комора на Република Македонија
- Снежана Денковска 
од редот на стручните работници вработени во Цен-

тарот
- Ирена Милков. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23–6138/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2909.
Врз основа на член 9 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.7/2008, 17/2011, 51/2011 и 74/2012) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27 август 
2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста членови на Советот за образование 
на возрасните се разрешуваат: 

од Министерството за образование и наука
- Елизабета Тодоровска
од редот на експертите за образование на возрасните
- м-р Маја Аврамовска Трпевска
- проф. д-р Зоран Велковски
од Бирото за развој на образованието 
- Ајше Селмани 
од Центарот за стручно образование и обука 
- Хусеин Џеват Хусеин
од Министерството за финансии 
- Миле Николовски
од мнозинскиот синдикат 
- Трајче Петковски
од Заедницата на единиците на локалната самоупра-

ва
- Весна Арсовска
од Агенцијата за вработување на Република Македо-

нија 
- Гоце Милошевски 
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од Агенцијата за поддршка на претприемништвото 
на РМ

- Вахида Реџепагиќ 
од Стопанската комора на Македонија
- Ленче Зикова
од Сојузот на коморите на Македонија 
- Елизабета Ристовска Петровска 
од  Комората на занаетчиите на Македонија
- Виолета Марковиќ.
2. За членови на Советот за образование на возрас-

ните се именуваат:
од Министерството за образование и наука
- Елизабета Тодоровска
од Бирото за развој на образованието 
- Ајше Селмани
од Центарот за стручно образование и обука
- Зеќир Зеќири
од Министерството за финансии
- Кети Велкова
од Заедницата на единиците на локалната самоупра-

ва
- Весна Арсовска - Динковска
од  Агенцијата за вработување на Република Маке-

донија 
- Татјана Шестовиќ
од Агенцијата за поддршка на претприемништвото 

на РМ 
- Мустафа Мандал
од Стопанската комора на Македонија
- м-р Борис Тримчев
од Сојузот на коморите на Македонија 
- Елизабета Ристовска Петровска
од Комората на занаетчиите на Македонија
- Енвер Абди.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23–6139/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2910.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 
и 106/2013), член 51 од Законот за тутун и тутунски 
производи („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011 и 53/2011), 
член 12 од Законот за вино („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.50/2010, 53/2011 и 6/2012) и член 
53 од Законот за сточарството („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.7/2008, 116/2010 и 23/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 27.8.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА  ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2013 година  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 5/2013, 41/2013 и 87/2013) делот 
XI се менува и гласи:

„Крајниот рок за поднесување на барања за мерките 
3, 4 и 5 на оваа програма е 20.9.2013 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 
10 на оваа програма е 31.10.2013 година.“

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија” .

Бр.41-6027/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2911.

Врз основа на член 138 став (2), член 140 став (4), 
член 142 став (7), член 144 став (4) и член 332 став (9) 
од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12 и 87/13), 
министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПЕЦИ-
ЈАЛИЗАЦИИТЕ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Во Правилникот за специјализациите и супспеција-

лизациите на здравствените работници и здравствените 
соработници со високо образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.137/12) членот 32 се ме-
нува и гласи:

„Здравствените работници и здравствените соработ-
ници што ја започнале специјализацијата, односно супс-
пецијализацијата пред денот на влегувањето во сила на 
овој правилник, стажот ќе го спроведат и специјали-
стичкиот, односно супспецијалистичкиот испит ќе го 
полагаат според подзаконскиот акт според кој ја започ-
нале специјализацијата, односно супспецијализацијата.

Здравствените работници и здравствените соработ-
ници што го положиле специјалистичкиот испит пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, ста-
жот на супспецијализацијата ќе го спроведат и супспе-
цијалистичкиот испит ќе го полагаат според подзакон-
скиот акт според кој ја завршиле специјализацијата.“

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 07-6480/3
29 август 2013 година Министер за здравство,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2912.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 14 став 6 од Законот за Македонската банка за 
поддршка на развојот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 105/09), Советот на Народната банка 
на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА, ОДНОСНО ЗА 
ИЗДВОЈУВАЊЕ ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ОД СТРАНА 
НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА 

РАЗВОЈОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 
утврдување на исправката на вредноста и на посебната 
резерва од страна на Македонската банка за поддршка 
на развојот (во понатамошниот текст: МБПР).

Изразите коишто се применуваат во оваа одлука го 
имаат истото значење како во Одлуката за управување 
со кредитниот ризик.

2. МБПР е должна да изврши класификација на из-
ложеноста на кредитен ризик, на начинот и според кри-
териумите предвидени во точките 4, 5, 6, 7 и 12 од Од-
луката за управување со кредитниот ризик. 

По исклучок од ставот 1 од оваа точка, МБПР не е 
должна да ги применува одредбите од точка 7.4, али-
неи 4, 5 и 6 од Одлуката за управување со кредитниот 
ризик, при кредитно осигурување и откуп на побарува-
ња (факторинг и форфетинг) врз основа на извоз.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, МБПР ја оце-
нува кредитната способност на нефинансиското правно 
лице - нерезидент најмалку еднаш на дванаесет месеци, 
или почесто поради појава на општите показатели за 
оштетување од точката 4 од Одлуката за управување со 
кредитниот ризик. 

3. МБПР врши класификација на изложеноста на 
кредитен ризик и утврдува исправка на вредноста и по-
себна резерва на поединечна основа.

За изложеностите за кои МБПР на поединечна осно-
ва ќе утврди дека не треба да издвои исправка на вред-
носта или посебна резерва, таа не врши класификација 
и не утврдува исправка на вредноста и посебна резерва 
на групна основа за група слични финансиски инстру-
менти.  

4. МБПР е должна соодветно да ги применува и гла-
вите IV, V и VI и точките 49, 51 и 52 од Одлуката за 
управување со кредитниот ризик.

II. УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВКАТА НА 
ВРЕДНОСТА И НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА

5. По извршената класификација на изложеноста на 
кредитен ризик врз основа на точка 2 од оваа одлука, 
МБПР ја оценува потребата и соодветно врши испра-
вка на вредноста на побарувањата, односно издвојува 
посебна резерва за вонбилансните позиции коишто про-
излегуваат од секој договор за кредитна изложеност 
склучен со клиентот, преку утврдување на сегашната 
вредност на идните парични текови коишто ќе наста-
нат врз основа на тие побарувања. 

МБПР е должна да го утврдува износот на исправка-
та на вредноста или на посебната резерва најмалку на 
месечна основа.

6. Износот на исправката на вредноста за билансни-
те позиции се утврдува како разлика помеѓу сметко-
водствената вредност на билансните позиции и сегаш-
ната вредност на идните очекувани парични текови врз 
основа на тие побарувања. Сегашната вредност на би-
лансните позиции се добива со дисконтирање на очеку-
ваните идни парични текови врз основа на тие побару-
вања со употреба на ефективната каматна стапка (опре-
делена согласно со методологијата за евидентирање и 
вреднување на сметководствените ставки и за подгото-
вка на финансиските извештаи) утврдена врз основа на 
договорените услови. 

МБПР е должна да изврши целосна исправка на 
вредноста на пресметаната камата на нефункционални-
те побарувања.

По исклучок на точката 5 став 1 од оваа одлука и 
ставот 1 од оваа точка, по извршената класификација 
за кредитната изложеност којашто се состои само од ка-
мата (главниот долг е затворен) и/или само од прови-
зии и надомести (за згасната вонбилансна позиција или 
за затворен главен долг), МБПР не е должна да утврду-
ва сегашна вредност на очекуваните идни парични теко-
ви, а износот на исправката на вредноста го утврдува 
согласно со точката 11 од оваа одлука.

7. Износот на посебната резерва за вонбилансните 
позиции се утврдува само во случај на очекувани парич-
ни одливи врз основа на преземените потенцијални об-
врски и тој е еднаков на сегашната вредност на очекува-
ните идни парични текови како резултат на плаќањата 
на МБПР врз основа на преземените потенцијални обвр-
ски и на наплатите од клиентот, дисконтирани со теков-
ната пазарна цена на безризичните хартии од вредност 
издадени во иста валута и со ист рок на достасување ка-
ко валутата и рокот на достасување на очекуваното пла-
ќање или наплата.

Доколку не постои тековна пазарна цена на безри-
зични хартии од вредност со ист рок на достасување ка-
ко рокот на достасување на очекуваното плаќање, утвр-
дувањето на сегашната вредност на очекуваното плаќа-
ње врз основа на преземената потенцијална обврска на 
МБПР се врши со тековна пазарна цена на безризични 
хартии од вредност со најблиска рочност до рочноста 
на очекуваното плаќање.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, за кредитна-
та изложеност којашто е настаната врз основа на ист до-
говорен однос и вклучува билансни и вонбилансни по-
зиции (на пример: искористен и неискористен дел од 
неотповикливи рамковни кредити, провизија за вонби-
лансна позиција и самата вонбилансна позиција и слич-
но), МБПР треба да примени ист процент на исправка 
на вредноста и на посебна резерва за сите делови на из-
ложеноста. 

8. За кредитните изложености класифицирани во ка-
тегориите на ризик „Г“ и „Д“ коишто МБПР очекува да 
ги наплати преку активирање на обезбедувањето, таа мо-
же да ја земе предвид вредноста на обезбедувањето при 
утврдувањето на сегашната вредност на очекуваните ид-
ни парични текови на тие изложености, доколку:

8.1. Обезбедувањето е инструмент за обезбедување 
од точката 12 од Одлуката за управување со кредитни-
от ризик, со исклучок на полисите за осигурување на 
побарувања коишто ги издава МБПР.

8.2. Обезбедувањето е залог на станбен објект или 
деловен простор и ако се исполнети следниве услови:

- МБПР обезбедува процена на пазарната вредност 
на станбениот објект или деловниот простор најмалку 
еднаш годишно. МБПР е должна да обезбеди процена 
на пазарната вредност на објектот и во пократок пери-
од, доколку настане значителен пад на пазарните цени 
на слични објекти или доколку побарувањето покриено 
со станбен објект или деловен простор надминува 5% 
од сопствените средства на МБПР. Процената на пазар-
ната вредност на објектот се врши согласно со закон, и
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- МБПР поседува уредна документација за заложе-
ниот објект, којашто се состои од: нотарски акт со при-
лози за воспоставен залог над објектот, вклучително и 
клаузула за извршност; имотен лист или друг доказ од 
надлежна институција за воспоставен залог на обје-
ктот, при што се има предвид пазарната вредност на за-
ложениот објект во однос на вкупниот долг на клиен-
тот којшто е обезбеден со тој објект; осигурителна по-
лиса за станбениот објект или деловниот простор вин-
кулирана во корист на МБПР и друга соодветна доку-
ментација.

8.3. Обезбедувањето е залог на побарувањата од Ре-
публика Македонија (централната влада и јавните ин-
ституции во Република Македонија коишто согласно 
со методологијата за утврдување на адекватноста на ка-
питалот имаат третман на централна влада), при што 
МБПР поседува уредна документација за залог соглас-
но со закон, залогот е впишан во заложен регистар и 
има прв ред на наплата во однос на останатите залого-
примачи.

9. Обезбедувањето коешто ги исполнува условите 
од точката 8 од оваа одлука се вклучува во пресметката 
на сегашната вредност на очекуваните идни парични те-
кови, во износ којшто е еднаков на помалиот износ од 
вредноста на обезбедувањето и вкупната кредитна изло-
женост којашто е покриена со обезбедувањето, при 
што дисконтирањето го опфаќа периодот до датумот на 
очекувана наплата на обезбедувањето. 

Вредноста на обезбедувањето од ставот 1 од оваа 
точка е еднаква на:

- 100% од објективната вредност на обезбедувањето 
- за обезбедувањето од потточка 8.1 од оваа одлука;

- 70% од процената на пазарната вредност на обезбе-
дувањето - за станбен објект;

- 50% од процената на пазарната вредност на обезбе-
дувањето - за деловен простор; 

- 100% од вредноста на заложените побарувања - за 
залог на побарувања од Република Македонија. 

Датумот на очекувана наплата на обезбедувањето 
за обезбедувањата од точката 8 потточка 8.2 од оваа од-
лука не може да е пократок од четири години од дату-
мот на утврдување на исправката на вредноста. 

МБПР треба да обезбеди документираност на начи-
нот на утврдување на вредноста на обезбедувањето и 
на датумот на вклучување на вредноста на обезбедува-
њето во пресметката на сегашната вредност на очекува-
ните идни парични текови.

10. МБПР е должна да ја прекласифицира кредитна-
та изложеност од точката 8 од оваа одлука којашто е 
класифицирана во категоријата на ризик „Г“ и којашто 
не е наплатена во период од една година по датумот на 
вклучување на вредноста на обезбедувањето во пресме-
тката на сегашната вредност на очекуваните идни па-
рични текови, во категоријата на ризик „Д“.

11. МБПР врши исправка на вредноста, односно изд-
војува посебна резерва за секоја изложеност, во рамки-
те на следниве граници:

- од 0% до 5% од кредитната изложеност класифи-
цирана во категоријата на ризик „А“;

- над 5% до 20% од кредитната изложеност класифи-
цирана во категоријата на ризик „Б“;

- над 20% до 45% од кредитната изложеност класи-
фицирана во категоријата на ризик „В“;

- над 45% до 70% од кредитната изложеност класи-
фицирана во категоријата на ризик „Г“;

- над 70% до 100% од кредитната изложеност класи-
фицирана во категоријата на ризик „Д“.

Износот на извршената исправка на вредноста, од-
носно износот на издвоената посебна резерва не може 
да биде понизок од долната граница предвидена во ста-
вот 1 од оваа точка за секоја категорија на ризик.

Доколку, при утврдувањето на сегашната вредност 
на кредитната изложеност, МБПР утврди повисок из-
нос на исправка на вредноста, односно износ на издвое-
на посебна резерва којшто е повисок од износот пропи-
шан со ставот 1 од оваа точка за категоријата на ризик 
во која е класифицирана кредитната изложеност, таа е 
должна да изврши прекласификација на изложеноста 
во соодветната категорија на ризик којашто одговара 
на утврдениот износ на исправка на вредноста, однос-
но на износот на издвоена посебна резерва. 

МБПР не врши исправка на вредноста, односно не 
издвојува посебна резерва (исправката на вредноста, од-
носно посебната резерва е еднаква на 0% од кредитна-
та изложеност) за кредитните изложености од точката 
7, потточка 7.1 алинеи 1 и 2 од Одлуката за управување 
со кредитниот ризик. 

За нефункционалните побарувања класифицирани 
во категоријата на ризик „В“, МБПР треба да утврди ис-
правка на вредноста од најмалку 30% од износот на по-
барувањето.

По исклучок на ставот 1 алинеја 5 од оваа точка, 
МБПР е должна да врши исправка на вредноста, однос-
но да издвојува посебна резерва во износ од најмалку 
85% за кредитните изложености обезбедени со залог на 
фабрики и други слични производствени капацитети, 
земјоделско земјиште и производи чијашто цена зависи 
од движењата на цената на тој производ на светските 
берзи, доколку МБПР поседува уредна документација 
за залогот, и тоа:

- за фабриките и другите слични производствени ка-
пацитети и земјоделското земјиште: нотарски акт со 
прилози за воспоставен залог над недвижниот имот, 
вклучително и клаузула за извршност; имотен лист или 
друг доказ од надлежна институција за воспоставен за-
лог на недвижен имот, при што се има предвид пазарна-
та вредност на заложениот имот во однос на вкупниот 
долг на клиентот којшто е обезбеден со тој имот; осигу-
рителна полиса за недвижниот имот, винкулирана во 
корист на МБПР; важечка процена на пазарната вред-
ност на недвижниот имот, извршена согласно со закон 
и друга соодветна документација;

- за производите чијашто цена зависи од движењата 
на цената на тој производ на светските берзи: доказ за 
упис во заложен регистар; прв ред на наплата во однос 
на останатите залогопримачи; осигурителна полиса за 
заложениот производ, винкулирана во корист на 
МБПР; право на контрола и физичка проверка на зало-
гот, на редовна основа; доказ за редовно следење на па-
зарната вредност на заложениот производ на светските 
берзи и друга слична документација.

МБПР врши исправка на вредноста, односно издво-
јува посебна резерва во износ од 100%, за кредитната 
изложеност којашто исполнува најмалку еден од след-
ниве критериуми:

- постојат цврсти очекувања дека МБПР нема да би-
де во можност да наплати ниту дел од изложеноста;

- клиентот ги извршува обврските врз основа на таа 
изложеност со задоцнување подолго од 365 дена и при-
тоа МБПР нема обезбедување за изложеноста или има 
обезбедување, но тоа е со спорна правна основа;

- клиентот ги извршува обврските врз основа на из-
ложеностите од ставот 6 од оваа точка со задоцнување 
подолго од две години;

- МБПР има обезбедување за изложеноста коешто 
ги исполнува условите од точката 8 од оваа одлука, но 
МБПР не ја наплатила изложеноста во период од чети-
ри години по датумот на вклучување на вредноста на 
обезбедувањето во утврдувањето на исправката на вред-
носта.

II. 1 Утврдување исправка на вредноста за вложува-
ња во хартии од вредност расположливи за продажба
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12. Во случаите кога МБПР ќе оцени дека, согласно 
со точките 4 и 6 од Одлуката за управување со кредит-
ниот ризик, вложувањето во хартии од вредност распо-
ложливи за продажба е оштетено, МБПР ќе утврди из-
нос на исправка на вредноста којшто е еднаков на нега-
тивната разлика помеѓу објективната вредност и амор-
тизираната набавна вредност утврдени согласно со ме-
тодологијата за евидентирање и вреднување на сметко-
водствените ставки и за подготовка на финансиските 
извештаи.

Врз основа на исправката на вредноста од ставот 1 
од оваа точка, банката ги распределува вложувањата во 
хартии од вредност расположливи за продажба во катего-
риите на ризик, согласно со точката 11 од оваа одлука. 

13. МБПР не смее да врши ослободување на испра-
вката на вредноста за вложувањата во сопственички 
хартии од вредност расположливи за продажба.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

14. МБПР е должна да ги применува одредбите од 
оваа одлука на кредитните изложености одобрени до 
30 ноември 2013 година и на начинот на евиденција на 
побарувањата отпишани до 30 ноември 2013 година, од 
датумот на нејзината примена. 

15. Доколку МБПР на 31 декември 2013 година ос-
твари добивка по оданочување, должна е делот од оваа 
добивка којшто произлегува од ефектот од почетокот 
на примената на оваа одлука да го искористи за покри-
вање на загубите од минати години или да го распоре-
ди во резерви или во задржана добивка коишто ги ис-
полнуваат условите од методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот за вклучување во основ-
ниот капитал на банка.

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 декември 2013 година. 

17. На денот на отпочнувањето со примена на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за методологија-
та за утврдување исправка на вредноста и за издвојува-
ње посебна резерва од страна на Македонската банка 
за поддршка на развојот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 144/09).

Обр.02-15/IX-1/2013 Гувернер и претседавач
29 август 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

_________
2913.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 
членовите 35 и 36 од Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), Советот на Народна-
та банка на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ, ФОРМАТА И РОКОВИТЕ ЗА 
ДОСТАВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ И 
ИНФОРМАЦИИ ЗА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ОСТАНАТИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

1. Во Одлуката за начинот, формата и роковите за 
доставување статистички податоци и информации за 
средствата и обврските на останатите финансиски ин-
ституции („Службен  весник  на  Република  Македони-
ја“  бр.  91/11), во точката 2 по потточката д), се додава-
ат две нови потточки ѓ) и е) коишто гласат:

„ѓ) друштвата - даватели на финансиски лизинг;
е) финансиските друштва.“

2. Во точката 3 став 1, зборовите: „10 (десет)“, се за-
менуваат со зборовите: „20 (дваесет)“.

3. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Обр.02-15/IX-2/2013 Гувернер и претседавач
29 август 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

_________
2914.

Врз основа на член 42-a став 2 и член 47 став 1 точ-
ка 23 од Законот за Народната банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонијa донесе 

О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО КОВАНИТЕ ПАРИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ 

ЦЕЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа oдлука се пропишуваат начинот, поста-
пката за издавање, формата, содржината и располагање-
то со кованите пари за колекционерски цели коишто ги 
издава Народната банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Народната банка).

2. Кованите пари за колекционерски цели се закон-
ско средство за плаќање во Република Македонија. 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА КОВА-
НИТЕ ПАРИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

3. Гувернерот на Народната банка склучува договор 
со реномирани компании коишто организираат дизајни-
рање, ковање, промоција, продажба и дистрибуција на 
ковани пари за колекционерски цели и користат капаци-
тети со врвна технологија. 

Со договорот од став 1 од оваа точка се уредуваат 
меѓусебните права и обврски на двете договорни 
страни.

4. Советот на Народната банка носи одлука за избо-
рот на компанијата од точка 3 од оваа одлука.

III. ИЗДАВАЊЕ НА КОВАНИ ПАРИ ЗА КОЛЕКЦИО-
НЕРСКИ ЦЕЛИ И НИВНО ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК

5. Советот на Народната банка носи одлука за изда-
вање ковани пари за колекционерски цели со која ја ут-
врдува нивната количина, форма и содржина, како и од-
лука за нивното пуштање во оптек.

6. Кованите пари за колекционерски цели пуштени 
во оптек во финансиските извештаи се евидентираат со 
нивната номинална вредност како обврска.Таквата об-
врска не ги вклучува кованите пари за колекционерски 
цели коишто се во залиха и коишто се чуваат од страна 
или за сметка на Народната банка.

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА КОВАНИТЕ ПАРИ 
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

7. Кованите пари за колекционерски цели се коваат 
од благородни, неблагородни метали и легури коишто 
ги предложуваат избраните компании. 

Кованите пари за колекционерски цели може да би-
дат изработени и како комплети. 
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8.  Кованите пари за колекционерски цели се разли-
куваат од кованите пари издадени според член 25 од За-
конот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10 и 123/12) по металот, легурата, големината, боја-
та и/или тежината. 

9. Гувернерот на Народната банка ги одобрува идеј-
ните и ликовно-графичките решенија за дизајнот на ко-
ваните пари за колекционерски цели, по предлог на из-
браните компании.

V. РАСПОЛАГАЊЕ СО КОВАНИТЕ ПАРИ ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

10. Дизајнирањето, ковањето, промоцијата, продаж-
бата и дистрибуцијата на кованите пари за колекцио-
нерски цели се вршат согласно со договорите склучени 
со избраните компании од точка 3 од оваа одлука.

11. Избраните компании ги вршат продажбата и дис-
трибуцијата на кованите пари за колекционерски цели 
надвор од територијата на Република Македонија, а 
трошоците за ковањето, промоцијата, продажбата и 
дистрибуцијата на кованите пари за колекционерски це-
ли паѓаат на нивен товар.

12. Народната банка ги врши продажбата и дистри-
буцијата на кованите пари за колекционерски цели на 
територијата на Република Македонија, а трошоците за 
ковањето, промоцијата, продажбата и дистрибуцијата 
на кованите пари за колекционерски цели паѓаат на неј-
зин товар.

13. Избраните компании ја утврдуваат продажната 
цена на кованите пари за колекционерски цели намене-
ти за продажба надвор од територијата на Република 
Македонија, а Народната банка ја утврдува продажната 
цена за територијата на Република Македонија. 

14. Народната банка има право на провизија од стра-
на на избраните компании во износ што ќе биде ут-
врден во договорот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

15. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за начинот, постапката за изда-
вање, формата, содржината и располагањето со ковани-
те пари за колекционерски цели („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/13). 

16. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.

Обр.02-15/IX-3/2013 Гувернер и претседавач
29 август 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

_________
2915.

Врз основа на член  47 став 1 точка 6 и член 71 став 
2 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија" бр. 
158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОД-
НАТА  БАНКА  НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-
стоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 100/12, 50/13 и 63/13), во точка 9  пот-

точка 9.10, по зборот: „место“ се додаваат зборовите: 
„освен при промена на името и/или бројот на улицата 
врз основа на одлука на надлежен орган“.

Потточката 9.11 се брише.
Потточките 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 

9.19, 9.20 и 9.21 стануваат потточки 9.11, 9.12, 9.13, 
9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 и 9.20.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Обр.02-15/IX-5/2013 Гувернер и претседавач
29 август 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

_________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

2916.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република  Македо-
нија“  бр. 55/2013), Управниот  одбор на Агенцијата  за  
катастар  на недвижности донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на из-

вршување на премерот на недвижностите во функција 
на востановување и одржување на катастарот на нед-
вижности, како и формата и содржината на геодетските 
елаборати од извршениот премер.

Член 2
(1) Основа за вршење на премерот на недвижности-

те се точките од геодетските референтни мрежи и тоа: 
тригонометриска, полигонометриска, полигонска, ли-
ниска, глобален навигационен сателитски систем 
(GNSS) и нивелманска референтна мрежа.

(2) При премерот во функција на одржување на ка-
тастарот на недвижностите се применува хоризонтални-
от референтен систем, во кој положбата на точките и 
објектите се дефинира со дводимензионални правоагол-
ни координати во рамките на државната картографска 
проекција.

(3) При премерот во функција на востановувањето 
и одржувањето на катастарот на инфраструктурни об-
јекти како дел од катастарот на недвижности, покрај хо-
ризонталниот референтен систем од став (2) на овој 
член се применува и вертикалниот референтен систем 
во кој висините на точките се изразени во однос на 
средното ниво на Јадранското море (мареограф во 
Трст) .

II. ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

Цел на премерот

Член 3
Цел на премерот на недвижностите е прибирање 

просторни и описни податоци во функција на одржува-
ње на катастарот на недвижности, како и востановува-
ње и одржување на катастарот на инфраструктурни об-
јекти како дел од катастарот на недвижностите. 
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Вршење премер

Член 4
(1) Премерот на недвижностите се врши по барање 

на странка и по службена должност.
(2) Премерот на недвижностите по барање на стран-

ка се врши во функција на одржување на катастарот на 
недвижности, како и во функција на востановување и 
одржување на катастарот на инфраструктурни објекти 
како дел од катастарот на недвижностите.

(3) Премерот на недвижностите по службена долж-
ност од страна на Агенцијата за катастар на недвижнос-
ти (во понатамошниот текст: Агенцијата) се врши при 
одржување на катастарот на недвижностите во функци-
ја на запишување на недвижности сопственост на Ре-
публика Македонија, како и во функција на ажурирање 
на податоците за недвижностите кои останале со неза-
пишани права во смисол на член 57 став (3) од Законот 
за катастар на недвижности.

(4) За извршениот премер од став (1) на овој член се 
изготвува геодетски елаборат. 

Прибирање податоци при премер на недвижностите

Член 5
(1) При премерот на недвижностите се прибираат 

просторни и описни податоци за катастарските парце-
ли и за зградите, посебните и заедничките делови од 
зградите и другите објекти, како и за инфраструктурни-
те објекти.

(2) Покрај податоците за недвижностите од став (1) 
на овој член, при премерот се прибираат и податоци за 
носителите на правата на недвижностите. 

Методи за прибирање просторни податоци 
за недвижностите

Член 6
(1) Премерот на недвижностите по правило се врши 

со една од следните нумерички методи: 
- поларна метода; 
- метода на глобално сателитско позиционирање – 

GNSS;
- аерофотограметриска метода и
- нивелманска метода.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, премерот 

на недвижностите може да се врши со комбинација на 
некоја од методите од став (1) на овој член, или од поз-
нати детални точки со најмалку  три одмерувања (ла-
чен пресек), продолжување на дефиниран правец или 
апцисно одмерување.

 
Податоци што се користат при премерот 

на недвижностите

Член 7
При  премерот  на  недвижностите, во зависност од 

применетата метода и видот на недвижностите предмет 
на премерот, може да се користат следните податоци: 

- координати/коти на точки од геодетските референ-
тни мрежи;

- параметри за трансформација од WGS84/ETRS89 
во хоризонталниот и вертикалниот референтен систем 
како дел од државниот референтен систем;

- координати/коти на детални точки; 
- извод од катастарски план; 
- копија од збирка на исправи (копија од фотоскица, 

копија од теренска скица на премерување на катастар-
ска парцела, копија од ортофото план, фотокопија од 
скица на премерување на внатрешна површина на 
зграда, посебен дел од зграда и друг објект, итн.); 

- имотен лист;
- пописен лист со незапишани права; 
- список на индикации за катастарските парцели; 
- проект за инфраструктурни објекти и
- други податоци.
 
II.1. ПРЕМЕР НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

Податоци за катастарска парцела предмет 
на премерот

Член 8
При вршење на премерот на катастарската парцела 

се прибираат просторни 2Д податоци за границите на 
катастарската парцела и за основата на зградите/објек-
тите и описни податоци за: број на катастарска пар-
цела, викано место/адреса, катастарска култура и 
класа, како и податоци за носителите на правата на ка-
тастарската парцела.

Теренска скица на премерување на катастарска пар-
цела

Член 9
(1) За премерот на катастарската парцела се изготву-

ва теренска скица на премерување во приближен раз-
мер.

(2) На теренската скицата од став (1) на овој член се 
исцртуваат границите на катастарската парцела и осно-
вата на зградата/објектот и се внесуваат податоци за: 
број на катастарската парцела, број на зградата/објек-
тот во парцелата, катастарската култура и катастарска-
та класа на земјиштето. 

(3) На теренската скицата од став (1) на овој член, 
со црна боја се прикажува постојната катастарска сос-
тојба, а со црвена боја се прикажуваат новонастанатите 
промени. 

(4) Границите на катастарските култури во рамките 
на една катастарска парцела на теренската скица од 
став (1) на овој член се извлекуваат со црвена боја, а 
границите на катастарските класи со зелена боја.

(5) Катастарската парцела која што претставува ог-
ледно земјиште во катастарската општина, на теренска-
та скица од став (1) на овој член се означува со квадрат 
во црна боја испишан околу кругот во кој е впишан зна-
кот за катастарската култура и класа.

(6) Теренската скица на премерување од став (1) на 
овој член се изготвува во електронска и писмена 
форма, и е составен дел на геодетскиот елаборат од пре-
мерот на недвижностите.

(7) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на катастарска парцела се дадени во при-
лог број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Премер на катастарска парцела

Член 10
(1) Премерот на катастарската парцела се врши на 

начин што се премеруваат меѓните точки со кои е дефи-
нирана границата на катастарската парцела. 

(2) Катастарската парцела кај која цела/дел од гра-
ницата е во форма на лак, се премерува на начин со кој 
се врши апроксимација на границата со полигон од те-
тиви. Максималното отстапување помеѓу лакот и тети-
вата не треба да биде поголемо од 0.2мм*М каде што 
М претставува именител на размерот на катастарскиот 
план. 

(3) При премерот на катастарската парцела кај која 
границата е долга права линија, се премеруваат детал-
ни точки кои се на меѓусебно растојание не подолго од 
50 метри и сите карактеристични вертикални прекрш-
ни точки.
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(4) Кога основата/стреата на зградата е граница или 
дел од граница на катастарската парцела, граничната 
линија на катастарската парцела се премерува до осно-
вата на зградата или до стреата на зградата, како што 
ќе ја одредат носителите на правата на недвижностите. 

(5) При пресметувањето, површината на катастар-
ската парцела се заокружува на  метар квадратен. 

Премер на основа на згради и други објекти

Член 11
(1) Основата на зградите и другите објекти претста-

вува допирна линија на зградата и другите објекти со 
земјиштето. 

(2) Прибирањето на просторните податоци за осно-
вата на зградите и другите објекти се врши со најмалку 
три детални точки од основата, кои овозможуваат кон-
струкција на нивниот облик. Деталните точки, заедно 
со линиите кои што го прикажуваат обликот на згради-
те и другите објекти, се исцртуваат на теренската скица 
на премерување од член 9 на овој правилник. 

(3) Основите на зградите  под  ист  кров,  кои  што 
претставуваат  засебна  целина (двокуќи, куќи во низо-
ви и слично),  раздвоени  со  посебни вертикални ѕидо-
ви од темел до кров, се премеруваат одвоено. 

(4) Намената на зградите и другите објекти, се при-
кажува на теренската скица на премерување од член 9 
на овој правилник со внесување на соодветен топограф-
ски знак. 

Премер на конзоли, премини и други објекти

Член 12
(1) Конзолно наддадените делови на зградата над ос-

новата, поголеми од  0.5*М, каде што М претставува 
именител на размерот на катастарскиот план, како и 
премините во зградите, се прикажуваат на теренската 
скица на премерување од член 9 на овој правилник со 
испрекината линија. 

(2) Конзолно наддадените делови на зградата не вле-
гуваат, односно не се пресметуваат во површината на 
земјиште под зграда, а земјиштето под преминот во 
зградата влегува, односно се пресметува во површина-
та на земјиште под зграда.

Мерење фронтови

Член 13
(1) При премерот на катастарските парцели, на само-

то место со мерна лента се мерат и должините помеѓу 
деталните точки (фронтови и одмерувања), со дециме-
тарска точност и се прикажуваат на теренската скица 
на премерување од член 9 на овој правилник. 

(2) При премерот на основата на зградите и другите 
објекти, заради конструкција и контрола се мерат сите 
фронтови кои што се прикажуваат на теренската скица 
на премерување од член 9 на овој правилник со дециме-
тарска точност. 

(3) Косо мерените должини на теренот се испишува-
ат на теренската скица на премерување од член 9 на 
овој правилник, односно на фотоскицата со ознака (к), 
а нивната редукција на хоризонт се запишува со црвена 
боја, под косо мерената должина.

 
Премер на земјиште под истечни и стојни води

Член 14
(1) При премерот на граничните линии на природни-

те истечни води (река, поток, и слично), како меѓни точ-
ки на катастарска парцела, се одбираат детални точки 
на горната страна на стрмниот брег од двете страни на 
водотекот. 

(2) Природните езера се премеруваат со избор на до-
волен број детални точки на работ на водното огле-
дало, додека кај вештачките езера покрај деталните точ-
ки на водното огледало се премеруваат и детални точ-
ки на линијата на експропријација. 

(3) Кога линијата на експропријација од став (2) на 
овој член не е видливо обележана на терен, се премеру-
ва видливото максимално ниво кое го достигнала вода-
та од езерото.

(4) При премерот од став (1) на овој член, на терен-
ската скица на премерување од член 9 на овој правил-
ник, се запишува ознаката/симболот/името на стојните 
води, ознаката/симболот/името за природните истечни 
води и правецот на нивниот водотек.

Премер на земјиште под површински сообраќајни 
инфраструктурни објекти

Член 15
(1) За катастарската парцела на која се изградени 

површински инфраструктурни објекти како патишта, 
железнички пруги и аеродроми, се премерува експроп-
ријационата линија која е видливо означена на терен. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член, кога ек-
спропријационата линија не е видливо означена на те-
рен,  се премерува фактичката состојба на катастарска-
та парцела.

(3) На теренската скица на премерување од член 9 
на овој правилник, при премерот на земјиштето под 
површинските сообраќајни инфраструктурни објекти 
се запишува видот, ознаката/симболот на сообраќајни-
цата и нејзините крајни дестинации. 

Премер на земјиште под базени и рибници, како и 
површински канали и регулирани речни корита

Член 16
(1) За катастарската парцела на која се изградени ба-

зени и рибници се премеруваат меѓните точки на катас-
тарската парцела. 

(2) За катастарската парцела на која се изградени 
површински канали и регулирани речни корита се пре-
мерува експропријационата линија. 

(3) Во случајот од став (2) на овој член, кога ек-
спропријационата линија не е видливо означена на те-
рен, се премерува фактичката состојба на катастарска-
та парцела.

(4) При премерот од став (1)  и став (2) на овој член, 
на теренската скица на премерување од член 9 на овој 
правилник, се запишува ознаката/симболот за површин-
ските канали, базени и рибници, како и името на регу-
лираните речни корита и правецот на нивниот водотек. 

Премер на земјиште под други објекти

Член 17
(1) При премерот на катастарските парцели на кои 

се изградени други објекти (брани, соларни централи, 
отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, зеле-
нило, градби за сепарација на материјал за производ-
ство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази, силоси и 
други) се премеруваат  меѓните точки на катастарската 
парцела според фактичката состојба на самото место.

(2) При премерот на парковите, зеленилата, плошта-
дите и отворените спортски игралишта, покрај подато-
ците од став (1) на овој член, се премерува и земјиште-
то под пешачки патеки, фонтани, езерца, згради, спорт-
ски терени и други содржини кои се нивен составен 
дел. 
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(3) Зградите и спортските терени од ставот (2) на 
овој член се нумерираат со реден број во континуитет 
во рамките на парцелата и добиваат површина под 
зграда/објект.

(4) Пешачките патеки, фонтаните, езерцата и  други-
те содржини во рамките на објектите од став (2) на овој 
член, на скицата на премерување се означуваат само со 
ознака/симбол, без да се нумерираат и за нив не се 
пресметуваат посебни површини.

(5) Податоците од ставот (4) на овој член се картира-
ат на катастарскиот план во ниво кое овозможува нив-
на визуелизација.

Премер на земјиште под инфраструктурни објекти 
поставени на стопа

Член 18
(1) При премерот на земјиштето под инфраструктур-

ните објекти кои се поставени на стопа (антенски стол-
бови, базни станици, столбни трафостаници, столбови 
за далеководи, столбови кај жичници, ветерници и 
слично), предмет на премерот е земјиштето под основа-
та (стопата) на наведените објекти која се наоѓа на зем-
јината површина.

(2) Кога инфраструктурен објект од ставот (1) на 
овој член, на терен е фиксиран со анкери (сајли), пов-
ршината под објект е земјиштето зафатено помеѓу анке-
рите.

(3) Премерената површина од став (1) и став (2) на 
овој член се нумерира во рамките на катастарската пар-
цела и се прикажува како земјиште под објект во лист 
Б од имотниот лист.

Премер на границите на катастарска култура

Член 19
(1) Границите на катастарската култура се премеру-

ваат според фактичката состојба на самото место.
(2) Кога при увидот на самото место се утврди дека 

катастарската парцела има една катастарска култура, 
тогаш не се врши премер, бидејќи границата на катас-
тарската култура е идентична со границата на катастар-
ската парцела.

(3) За катастарската парцела која има повеќе катас-
тарски култури на самото место, се врши премер на гра-
ниците на засебните катастарски култури, нивно исцр-
тување на теренската скица на премерување и пресме-
тување на нивните површини. Површините на засебни-
те катастарски култури во рамките на иста катастарска 
парцела се внесуваат во предлогот на нова состојба, а 
границите на овие катастарски култури  не се исцртува-
ат на катастарскиот план.

(4) Кратенката за катастарската култура и бројот на 
катастарската класа, на теренската скица на премерува-
ње од член 9 на овој правилник, се испишуваат во рам-
ките на катастарската парцела со црна боја и се заокру-
жуваат.

(5) Плодните земјишта се земјоделски земјишта кои 
се означуваат со ознаката „зз“ и се испишуваат како: 

- ниви со „н“
- ниви под оранжерии со „н-о“
- ниви под помошни објекти со „н-по“
- ниви под објекти за примарна обработка на земјо-

делски производи со „н-опозп“
- оризови ниви со „он“
- градини со „гр“ 
- овоштарници со „ов“ 
- лозја со „лз“
- ливади со „л“ 
- пасишта со „пс“ 
- шуми со „ш“ 
- трстици и мочуришта со„тр“

(6) Природни неплодни земјишта се земјишта кои 
се означуваат со ознаката „пнз“ и се испишуваат како: 

- долови со „д“ 
- камењари со „к“ 
- плажа со „пж“ 
-други природни неплодни земјишта со „дпнз“ 
(7) Вештачки неплодни земјишта се градежни зем-

јишта кои се означуваат со ознаката „гз“ и се испишува-
ат како: 

- градежно неизградено земјиште  со „гнз“ 
- градежно изградено земјиште со„гиз“
- земјиште под зграда со „зпз“
- земјиште под објект со „зпо“
(8) За вештачкото неплодно земјиште за кое е доне-

сен урбанистички план, односно урбанистичко планска 
документација, а на кое не е изградена зграда/објект, 
на теренската скица на премерување од член 9 на овој 
правилник се испишува шифра  - градежно неизграде-
но земјиште „гнз“. 

(9) Вештачкото неплодно земјиште за кое е донесен 
урбанистички план, односно урбанистичко планска доку-
ментација и на кое е изградена зграда/друг објект, се оз-
начува со шифра - земјиште под зграда „зпз“/земјиште 
под објект „зпо“ и се изразува со габаритната површина 
под зградата или другиот  објект, без да се означува како 
посебна катастарска парцела. На скицата на премеру-
вање, земјиштето под зграда/земјиштето под објект се оз-
начува со реден број во рамките на катастарската пар-
цела, а преостанатиот дел од земјиштето се означува со 
шифра - градежно изградено земјиште „гиз“. 

(10) Земјиштето под води се означува со ознаката 
„в“ и се распоредува како земјиште под истечни води и 
земјиште под стојни води.

Земјиштето под истечни води се испишува како: 
- потоци со „по“
- реки со „р“
Земјиштето под стојни води се испишува како:
- природни езера со „пе“
- вештачки езера со „ве“.

Објекти кои не се предмет на премер

Член 20
Објектите што не се изградени од цврст материјал 

(бетон, тула, дрво, метал-стакло и друго) и не се поста-
вени на стабилни темели (помали павилјони, киосци, 
настрешници, кокошарници, шупи, нужници  и други 
градби од трошен материјал), не се предмет на премер. 

II.2. ПРЕМЕР НА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ И ЗАЕДНИЧКИ 
ДЕЛОВИ НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Податоци за згради, посебни и заеднички делови на 
згради и други објекти предмет на премерот

Член 21
При премерот на згради, посебни и заеднички дело-

ви на згради и други објекти се прибираат 2Д просторни 
и описни податоци за зградите, посебните и заедничките 
делови од зградите и другите објекти (силоси, базени, 
рибници, надземни резервоари, како и оранжерии, по-
мошни објекти во земјоделството и објекти за примарна 
обработка на земјоделски производи и друго). 

Прибирање на 2Д просторни  и описни податоци

Член 22
(1) Предмет на премерот во функција на катастарот 

на недвижностите се згради, посебни и заеднички дело-
ви на згради и други објекти, кои претставуваат фун-
кционална целина, трајно поставена на катастарската 
парцела. 
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 (2) За зградите, посебните и заедничките делови на 
згради  од ставот (1) на овој член се прибираат:

- просторни 2Д податоци за основата на зградата, 
- податоци за внатрешната површина, 
- податоци за намената, катноста, бројот на згра-

дата, бројот на влезот, бројот на посебниот дел (стан) и 
бројот на заедничкиот дел на зградата и 

- податоци за носителите на правата на зградата или 
посебните и заедничките делови на зградата. 

(3) За објектите од ставот (1) на овој член, од типот 
брани, соларни централи, отворени спортски игра-
лишта, паркови, плоштади, зеленила, градби за сепара-
ција на материјал за производство на бетон, бетонски 
бази, асфалтни бази и други, се прибираат: 

- просторни 2Д податоци за основата, 
- податоци за отворената површина, 
- податоци за намената и 
- податоци за носителите на правата. 
(4) За трибините кај затворените/отворените спорт-

ски игралишта се прибираат податоци за површина на 
трибината во хоризонтална проекција.

(5) За другите објекти од типот рибници, силоси, ре-
зервоари, базени и други, кои можат да бидат под-
земни, површински и надземни, како и  за другите об-
јекти за кои не се прибираат податоци за внатрешна/от-
ворена површина, покрај податоците од ставот (3) али-
неи 1, 3 и 4 на овој член, се прибираат и описни подато-
ци за волумен (зафатнина).

Намена на згради и други објекти

Член 23
Во зависност од намената, зградите и другите објек-

ти  се распоредуваат како згради за: 

А-Домување:

- домување во станбени куќи со посебен режим на 
користење и заштита: 

A0-1 станбени куќи со висок стандард,
A0-2 вили и
A0-3 семејни куќи со градини за кои градежната 

парцела е поголема од 500м2.
- домување во станбени куќи со дворови:
A1-1 стамбени куќи со дворови – самостојни,
A1-2 стамбени куќи со дворови – двокуќи,
A1-3 стамбени куќи со дворови – куќи во низови,
A1-4 атриумски куќи,
A1-5 куќи во селски стопански дворови и
A1-6 други стамбени куќи со дворови.
- домување во станбени згради:  
A2-1 станбени згради,
А2-2 станбено-деловни згради и
А2-3 станбени згради со резиденцијални станови.
- групно домување: 
А3-1 домови за претстој на ученици,
А3-2 домови за претстој на студенти,
А3-3 домови за претстој на стари лица,
А3-4 домови за претстој на самци,
А3-5 домови за деца без родители,
А3-6 домови за претстој на незгрижени лица и
А3-7 други објекти за групно домување.
- времено сместување: 
А4-1 хотели,
А4-2 мотели,
А4-3 викенд куќи,
А4-4 планинарски домови,
А4-5 ловни домови,
А4-6 кампови и
А4-7 други објекти за времено сместување.
- други објекти:
А5-1 гаражи,

А5-2 гаражно место,
А5-3 шупи и
А5-4 останати помошни објекти.

Б-Комерцијални и деловни намени: 

- мали комерцијални и деловни единици за ус-
лужни, продажни и угостителски дејности: 

Б1-1 дуќани,
Б1-2 работилници за поправка на лични предмети,
Б1-3  продавници за храна,
Б1-4 продавници за предмети за домаќинство,
Б1-5 мали ресторани,
Б1-6 кафулиња,
Б1-7 слаткарници,
Б1-8 банки,
Б1-9 пошти/поштарски канцеларии,
Б1-10 канцеларии за интелектуални услуги,
Б1-11 адвокатски канцеларии,
Б1-12 аптеки,
Б1-13 мали ординации,
Б1-14 салони за продажба,
Б1-15 козметички студија,
Б1-16 винарии и
Б1-17 други мали комерцијални и деловни единици.

 - големи трговски единици: 
Б2-1 отворени и затворени пазари,
Б2-2 трговски центри,
Б2-3 стоковни куќи,
Б2-4 супермаркети и
Б2-5 големи специјализирани продавници.
- големи угостителски единици: 
Б3-1 ресторани,
Б3-2 таверни,
Б3-3 ноќни клубови,
Б3-4 казина и
Б3-5 дискотеки.
- деловни простори: 
Б4-1 големи канцелариски простори од трговски 

друштва,
Б4-2 акционерски друштва,
Б4-3 управни згради,
Б4-4 професионални сервиси,
Б4-5 финансиски сервиси и
Б4-6 други деловни простори.
- хотелски комплекси: 
Б5-1 хотелски комплекси. 
- простори за собири: 
Б6-1 стадиони,
Б6-2 спортски сали,
Б6-3 повеќенаменски сали,
Б6-4 саеми и
Б6-5 други простори за собири.

В-Јавни институции: 

- образование и наука: 
В1-1 основно образование,
В1-2 средно образование,
В1-3 високо образование,
В1-4 континуирано и дополнително образование,
В1-5 научни институции,
В1-6 опсерватории и
В1-7 други објекти за образование и наука.
- здравство и социјална заштита: 
В2-1 клиники (терцијарна),
В2-2 амбуланти (примарна),
В2-3 клинички центри (секундарна),
В2-4 болници (секундарна),
В2-5 здраствени домови (примарна),
В2-6 лечилишта,
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В2-7 социјални установи,
В2-8 детски градинки,
В2-9 градби за ветеринарна заштита и
В2-10 други објекти за здравство и социјална заш-

тита.

- култура: 
В3-1 кино сала,
В3-2 театар,
В3-3 музеј,
В3-4 галерија, 
В3-5 кинотека,
В3-6 дом на култура, 
В3-7 филхармонија, 
В3-8 опера,
В3-9 национални установи и
В3-10 други објекти од култура.

- државни институции:
В4-1 органи на извршна власт,
В4-2 органи на судска власт,
В4-3 органи на законодавна власт,
В4-4 заводи, 
В4-5 агенции,
В4-6 дирекции,
В4-7 дипломатски и конзуларни претставништва,
В4-8 органи на локална самоуправа,
В4-9 меѓународни организации и  
В4-10 други државни органи.

- верски институции: 
В5-1 црква,
В5-2 џамија,
В5-3 синагога,
Б5-4 манастир,
Б5-5 теке и
Б5-6 други верски институции.

Г-Производство, дистрибуција и сервиси: 

- тешка индустрија (индустриски погони кои корис-
тат големи количини енергија, суровини и материјали 
и создаваат отпад и штетни еманации):

Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците,
Г1-2 градби за базна и хемиска индустрија,
Г1-3 градби за црна и обоена металургија,
Г1-4 градби за производство на целулоза и хартија, 
Г1-5 градби за преработка на кожа и крзно,
Г1-6 градби за преработка на каучук, барут и ек-

сплозивна муниција и
Г1-7 други градби од тешка индустрија.
- лесна и незагадувачка индустрија (производни ка-

пацитети со помала потрошувачка на енергија, сурови-
ни и материјали и не создаваат отпад и штетни емана-
ции):

Г2-1 помали производни капацитети,
Г2-2 сепарации,
Г2-3 бетонски бази,
Г2-4 асфалтни бази,
Г2-5 технолошко-индустриски развојни зони и
Г2-6 други објекти од лесна и незагадувачка индус-

трија. 
- сервиси за одржување и поправка на опрема и ин-

дустриски производи: 
Г3-1 сервис за автомобили и други возила,
Г3-2 сервис за машини,
Г3-3 сервис за алати и инструменти,
Г3-4 сервис за хемиско чистење и
Г3-5 други сервиси.
- стоваришта:
Г4-1 стоваришта за складирање на стока на отво-

рен/затворен простор,

Г4-2 отпади и објекти за складирање и преработка 
на отпад,

Г4-3 автопазар,
Г4-4 градби за складирање на експлозивни сред-

ства,
Г4-5 складиште за нафтени деривати, природен гас 

и ТНГ,
Г4-6 градби за потребите на агроберзата и
Г4-6 други стоваришта. 

Д-Зеленило, спорт, рекреација и меморијални 
простори 

- парковско зеленило: 
Д1-1 национални паркови,
Д1-2 паркови,
Д1-3 парк-шума,
Д1-4 градини,
Д1-5 ботанички бавчи,
Д1-6 тревнати терени за рекреација,
Д1-7 фитории  и
Д1-8 друго парковско зеленило.
- заштитно зеленило 
 Д2-1 заштитно зеленило (уредени зелени површи-

ни чија намена е тампон зона).
- спорт и рекреација:
Д3-1 спортско рекреативна сала без трибини,
Д3-2 базен за пливање со/без трибини,
Д3-3 рекреативно езеро,
Д3-4  забавен парк,
Д3-5 рибници за спортски риболов,
Д3-6 тематски парк,
Д3-7 зоолошка градина,
Д3-8 отворени спортски игралишта,
Д3-9 затворени спортски сали,
Д3-10 рекреација и забава на отворено со/без три-

бини,
Д3-11 туристички развојни зони,
Д3-12 автокампови и градби за потербите на авто-

камповите и
Д3-13 други спортски и рекреативни објекти.
- меморијални простори:
Д4-1 меморијален парк,
Д4-2 спомен парк,
Д4-3 верски објект со гробишта,
Д4-4 гробишта,
Д4-5 градби - заштитено културно наследство,
Д4-6 градби за заштита и промоција на природно 

наследство(информативни центри),
Д4-7 меморијални споменици и
Д4-8 други меморијални простори.

Е-Инфраструктура предмет на внатрешно преме-
рување/отворена површина /волумен:

Е1 придружно услужни објекти на патишта,
Е2 меѓуградски автобуски станици,
Е3 железнички станици,
Е4 градби за потребите на граничните премини,
Е5 катни гаражи,
Е6 нуклеарна електрана,
Е7 термоцентрали,
Е8 хидроцентрали,
Е9 топлани,
Е10 соларни централи,
Е11 ветерници,
Е12 други градби за производство на електрична 

енергија од обновливи извори ,
Е13 трафостаници (до 35 KV),
Е14 трафостаници (од и над 35 KV),
Е15 телекомуникациски центри за прием на сателит-

ски сигнали,
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Е16 брани со акумулација,
Е17 бензински станици,
Е18 резервоари,
Е19 силоси,
Е20 противпожарни домови,
Е21 градби во функција на пречистителни станици,
Е22 главни мерно-регулациони станици,
Е23 телефонска централа/подцентрала и
Е24 други објекти од инфраструктурата.

Ф -Објекти на земјоделско земјиште:

Ф1  оранжерии,
Ф2 помошни објекти во земјоделството (фарми),
Ф3 објекти за примарна обработка на земјоделски 

производи,
Ф4 рибници за производство на риба и
Ф5 други објекти на земјоделско земјиште.

Намена на посебни делови на зграда 
и други објекти

Член 24
(1) Во зависност од намената, посебните делови на 

зградите и другите објекти се означуваат како:
СТ - стан, 
А - апартман (единица за престој),
ПП - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) ,
П - помошна просторија (визба/подрум, дрварница, 

атриуми итн.),
Г -  гаража,
ГМ - гаражно место ,
ДП - деловна просторија,
ТР - трибини,
 Т -  спортски терен,
Б - базени за јавна употреба (пливање),
ТС1-трафостаница, градба од прва категорија, како 

посебен дел на зграда,
ТС2-трафостаница, градба од втора категорија, како 

посебен дел на зграда, и
ДПД - други посебни делови на зградите.
(2) Кај зградите и другите објекти во рамките на 

кои нема посебни делови наведени во став (1) на овој 
член,  шифрата за намената на зградата се внесува и ка-
ко шифра за посебниот дел на зградата (на пример: цр-
ква/црква, музеј/музеј).

Намена на заеднички делови на зграда

Член 25
(1) Во зависност од намената, заедничките делови 

на зграда се означуваат како:
Х- ходници, 
ХС - ходници со скали,
ЛФ – лифт,
ВВ – влезни ветробрани,
ПВ – просторија за велосипеди,
ПЕ – пералници,
СШ – сушалници,
ЗП – заеднички подруми,
СК – скривници/засолништа,
Т – таван,
РД- работилница за домар,
СД – стан за домар,
ПОО - простории за одложување на отпадоци,
КГП- комуникациски гаражен простор и
ДЗД- други заеднички делови на зграда/објект.
(2) Податоците за намената на зградата, односно по-

себниот дел на зградата и другите објекти, се прибира-
ат при премерот со увид на самото место и со увид во 
исправата за правниот основ за запишување.

Начин на премерување на внатрешна површина на 
зграда, посебни и заеднички делови на зграда

Член 26
(1)  За  зградите, посебните и заедничките делови 

на зградите се прибираат податоци за: број на катастар-
ска парцела, број на зграда, адреса, намена на зграда, 
влез, кат, број на посебен дел на зграда, намена на посе-
бен дел на зграда, површина и за носителите на права.

(2) При внатрешното премерување на згради, посеб-
ни и заеднички делови на згради и други објекти се 
врши премерување од ѕид до ѕид со сантиметарска точ-
ност, како и прибирање и на други податоци кои овоз-
можуваат пресметување на нивната внатрешна пов-
ршина. 

(3) На скицата на премерување од член 31 на овој 
правилник поединечните простории од посебниот дел 
на зградата се означуваат со соодветна нумеричка озна-
ка (реден број), се пресметува површина за секоја прос-
торија поединечно заокружена на две децимали, а нив-
ната вкупна површина се пресметува збирно, заокруже-
на на метар квадратен.

(4) Податоците за внатрешната површина на тераси, 
лоѓии и балкони се прибираат со мерење на нивната ос-
нова. На скицата на премерување од член 31 на овој 
правилник, поединечните помошни површини на посеб-
ниот дел од зградата се означуваат со соодветна нуме-
ричка ознака (реден број), се пресметува површина за 
секоја од нив поединечно, заокружена на две деци-
мали, а нивната вкупна површина се пресметува 
збирно, заокружена на метар квадратен.

(5) При премер на посебни делови на зграда кои 
претставуваат функционална целина на повеќе ни-
воа/катови, внатрешната површина се премерува и при-
кажува по катови, заокружена на метар квадратен, а се 
означуваат со единствен број на посебниот дел на згра-
дата.

(6) Заедничките ходници се премеруваат на секое 
ниво/кат, а ходниците со скали се премеруваат во хори-
зонтална проекција на секое ниво/кат. За заедничките 
ходници и ходници со скали се пресметува површина 
за секој од нив поединечно по катови, заокружена на 
две децимали, а нивната вкупна површина се пресмету-
ва збирно, заокружена на метар квадратен по влезови, 
без ознака за катност. 

(7) Лифтот се премерува на едно ниво и се претста-
вува неговата внатрешна површина заокружена на ме-
тар квадратен, по влезови без ознака на катност. Докол-
ку во влезот од зградата има два или повеке лифтови 
тие се премеруваат поединечно, а се изразуваат преку 
вкупна површина под лифт, по влез и без ознака за кат-
ност.

(8) Површините на праговите, отворите за вентила-
ција, оџаците и столбовите не влегуваат во внатрешна 
површина.

Начин на премерување на објекти со отворена 
површина

Член 27
 (1) За објектите од типот брани, соларни централи, 

отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, пар-
киралишта, зеленила, градби за сепарација на матери-
јал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни 
бази и други, се прибираат: 

- просторни податоци за основата, 
- податоци за отворената површина, 
- податоци за намената и 
- податоци за носителите на правата. 
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 (2) Објектите од став (1) на овој член  во рамките 
на катастарската парцела се нумерираат со реден број 1 
и за истите се пресметува отворена површина. 

(3) Отворената површина од став (2) на овој член е 
идентична со површината на катастарската парцела, на-
малена за габаритната површина под зградите/објекти-
те кои се изградени на истата катастарска парцела.

(4) Зградите/објектите изградени на катастарските 
парцели на кои се изградени објектите од став (1) на 
овој член, редоследно се нумерираат со број за 
зграда/објект во рамките на катастарската парцела, поч-
нувајќи од реден број 2 и за истите се пресметува внат-
решна/отворена површина.

(5) За трибините кај затворените/отворените спорт-
ски игралишта, се прибираат податоци за отворена пов-
ршина на трибината во хоризонтална проекција. 

Начин на премерување на посебните 
гаражни места

Член 28
 (1) Посебните гаражни места во рамките на затворе-

ниот гаражен простор, се означуваат со посебни редни 
броеви согласно правните акти, се премеруваат во рам-
ките на обележаното гаражно место и секое од нив се 
прикажува со засебна отворена површина. При преме-
рот на затворените гаражни места се прибираат подато-
ци за бројот на катастарската парцела, бројот на зграда-
та во која се гаражните места, намената на зградата, 
бројот на влезот, бројот на катот, намената на посебени-
от дел на зрадата (гаражно место-ГМ) и неговата отво-
рена површина.

(2) Посебните гаражни места во рамките на отворе-
ниот гаражен простор, се означуваат со посебни редни 
броеви согласно правните акти, се премеруваат во рам-
ките на обележаното гаражно место и секој од нив се 
прикажува со засебна отворена површина. Секое обеле-
жано гаражно место се означува со реден број за објект 
во рамките на катастарската парцела. При премерот на 
отворените гаражни места се прибираат податоци за 
број на катастарска парцела, број на објект, намена на 
објект (гаражно место-ГМ) и негова отворена пов-
ршина. Отворениот гаражен простор се исцртува на ка-
тастарскиот план со испрекината линија.

Начин на премерување на други објекти

Член 29
(1) За други објекти од типот рибници, силоси, ре-

зервоари, базени, и други кои можат да бидат површин-
ски и надземни, како и  за други за кои не се прибираат 
податоци за внатрешна/отворена површина, се прибира-
ат просторни податоци за основата, податоци за наме-
ната, податоци за носителите на правата, како и други 
податоци врз основа на кои се пресметува нивниот во-
лумен (зафатнина).

(2) За други објекти од типот резервоари, базени и 
други кои се наоѓаат под површината на земјата, за кои 
не се прибираат податоци за внатрешна/отворена пов-
ршина, се прибираат податоци за бројот на катастарска-
та  парцела под која се наоѓаат, просторни податоци за 
надземниот дел (отворот на резервоарот/базенот, што 
преставува земјиште под објект за кое се пресметува 
површина под објект и се запишува во Б лист), подато-
ци за намената, податоци за носителите на правата, ка-
ко и други податоци врз основа на кои се пресметува 
нивниот волумен (зафатнина). Кога за овие објекти не-
може да се приберат просторни податоци врз основа на 
кои може да се пресмета волуменот/зафатнината, исти-
от како податок се презема од правниот основ/технич-
ката документација.

(3) Објектите од ставот (1) и ставот (2) на овој член, 
редоследно се нумерираат со број за објект во рамките 
на катастарската парцела и за истите се пресметува во-
лумен односно зафатнина.

(4) За отворените/затворените базени кои покрај ба-
зенот имаат и други содржини (трибини и слично), пок-
рај податок за волумен кој се однесува на базенот, се 
прибираат и податоци за отворена/затворена површина 
на другите содржини кои се означуваат како дел од об-
јектот.

Определување катност на зграда

Член 30
(1) Зградите и посебните делови на згради лоцира-

ни над нивото на приземјето се означуваат со редни 
броеви со позитивен предзнак, почнувајќи од „кат 1“. 
Прибраните податоци за катовите во зградата се внесу-
ваат со  скратениот назив. 

(2) Зградите и посебните делови од згради лоцира-
ни под нивото на подрумот се означуваат со редни бро-
еви со негативен предзнак, почнувајќи од „подрум-1“. 
Прибраните податоци за катовите во зградата се внесу-
ваат со  скратениот назив. 

(3) Формата и содржината на полниот и скратениот 
назив на катовите во зградата се дадени во прилог број 
2 кој е составен дел на овој правилник. 

Скица на премерување на згради, посебни и 
заеднички делови на згради и други објекти

Член 31
(1) Податоците за внатрешната/отворена површина 

на зградата, посебните и заедничките делови на зграда-
та и другите објекти прибрани со премерот, како и по-
датоците за волуменот/зафатнината на објектите од 
член  29 на овој правилник, се прикажуваат на скицата 
на премерување на згради, посебни и заеднички делови 
на згради и други објекти, при што овие податоци за-
себно се прикажуваат.  

(2) Кога податоците за површината на зградите, по-
себните и заедничките делови на згради и други објекти 
прибрани со премерот, се разликуваат од податоците сод-
ржани во правниот основ за запишување донесен пред 
влегувањето на сила на Законот за градење („Службен 
весник на Република Македонија“ број 51/2005 од 
30.6.2005 година), се запишува податокот за површината 
на зградите и посебните делови на зградите содржани во 
правниот основ за запишување, а разликата во површина-
та се евидентира во евидентен лист.

Форма и содржина на скицата на премерување на 
згради, посебни и заеднички делови на згради и други 

објекти
Член 32

(1) Скицата на премерување на згради, посебни и за-
еднички делови на згради и други објекти се изготвува 
во електронска и писмена форма и е составен дел на ге-
одетскиот елаборат од премерот. 

(2) Формата и содржината на скицата на премерува-
ње од став (1) на овој член е дадена во прилог број 3 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
II.3. ПРЕМЕР НА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ОБЈЕКТИ

Просторни и описни податоци за инфраструктурните 
објекти
Член 33

(1) Инфраструктурни објекти се објекти од областа 
на сообраќајот (копнен, воден и воздушен), подземна 
или надземна инсталација (вод) и електронски комуника-
циски средства со сите нивни придружни инсталации. 



 Стр. 68 - Бр. 121                                                                                  3 септември 2013

(2) При премерот се прибираат просторни и описни 
податоци за површинските, подземните и надземните  
инфраструктурни ообјекти од став (1) на овој член.

(3) Премерот на инфраструктурните објекти се 
врши до габаритот на зградата, односно инфраструктур-
ните објекти што се наоѓаат во зградата не се предмет 
на премерување. 

(4) При вршење на премерот на инфраструктурни 
објекти се прибираат просторни 3Д и описни податоци 
за инфраструктурниот објект.

(5) Просторните 3Д податоци се координати за прек-
ршните точки по положба и по висина (Y,X,H), како и 
за карактеристичните точки за инфраструктурните об-
јекти кои тополошки ги оформуваат инфраструктурни-
те објекти. 

(6) При премер на лачни инфраструктурни објекти 
се врши апроксимација на осовината со полигон од те-
тиви. Максималното отстапување помеѓу кривата лини-
ја и тетивата не треба да биде поголемо од 0.2мм*М ка-
де што М претставува именител на размерот на катас-
тарскиот план. 

(7) Описните податоци за инфраструктурниот об-
јект се: идентификатор на инфраструктурниот објект, 
тип на инфраструктурниот објект во основната класи-
фикација, тип од подкласификација во рамките на ос-
новната класификација, должина/ висина/ површина,  
лични и адресни податоци на субјектите носители на 
правата на инфраструктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, 
назив/име-презиме, седиште/адреса) и други податоци 
специфични за инфраструктурниот објект (јачина, капа-
цитет, пресек, материјал и слично).

Основна класификација на инфраструктурните 
објекти

Член 34
Инфраструктурните објекти се класифицираат во 

следните типови на основна класификација:
1.сообраќајна инфраструктура која опфаќа:
- патишта  (СИП),
- железници  (СИЖ),
- жичница (СИЖЧ),
- воден сообраќај (СИВОД),
- воздушен сообраќај (СИВОЗ),
- терминали  (СИТ)  и
- гранични премини (СИГП).
2.водоводна инфаструктура (примарна и секундар-

на мрежа) која опфаќа:
- питка вода (ВИПВ) и
- техничка вода (ВИТВ).
3.канализациона инфраструктура која опфаќа:
-фекална канализација (КИФ) и
- атмосферска канализација  (КИА).
4.енергетска инфраструктура која опфаќа:
- електрични водови (ЕИЕВ),
- нафтоводи (ЕИНВ) ,
- гасоводи  (ЕИГВ),
- топловоди (ЕИТВ) и
- продуктоводи (ЕИПВ).
5.електронско комуникациска инфраструктура која 

опфаќа:
- електронски комуникациски мрежи и средства 

(ЕКИЕКМС) и
- телекомуникациска опрема и градби (ЕКИТОГ).  
6.друг вид на инфраструктура (ДВИ).

Подкласификација на инфраструктурни објекти

Член 35
(1) За основната класификација на инфраструктур-

ните објекти се применуваат следните типови на под-
класификација изразени со следните префикси:

1. СИП - сообраќајна инфраструктура патишта:
- СИП1 автопат,
- СИП2 експресен пат,
- СИП3 меѓународен пат,
- СИП4 магистрален пат,
- СИП5 регионален пат од прва категорија,
- СИП6 регионален пат од втора категорија,
- СИП7 општински пат,
- СИП8 булевар,
- СИП9 улици,
- СИП10 некатегоризиран пат,
- СИП11 пешачка улица,
- СИП12 пешачка патека,
- СИП13 мостови,
- СИП14 тунели,
- СИП15 надвозници,
- СИП16 подвозници,
- СИП17 надземни премини,
- СИП18 подземни премини,
- СИП19 пропусти,
- СИП20 галерии,
- СИП21 подземна сообраќајница  и
- СИП…. друго.
2. СИЖ - сообраќајна инфраструктура железници:
- СИЖ1 главни железнички пруги,
- СИЖ2 други железнички пруги,
- СИЖ3 манипулативни пруги,
- СИЖ4 трамвајски пруги,
- СИЖ5 мостови,
- СИЖ6 тунели,
- СИЖ7 подземна железница
- СИЖ8 пропусти и
- СИЖ …друго.
3. СИЖЧ - сообраќајна инфраструктура жичница:
- СИЖЧ1 жичница,
- СИЖЧ2 ски лифтови и
- СИЖЧ ...друго.
4.СИВОД - сообраќајна инфраструктура воден сооб-

раќај:
- СИВОД1 езерски пристаништа,
- СИВОД2 речни пристаништа и
- СИВОД ...друго.
5. СИВОЗ - сообраќајна инфраструктура воздушен 

сообраќај:
- СИВОЗ1 писта,
- СИВОЗ2полетно-слетна стаза,
- СИВОЗ3пристапен пат и
- СИВОЗ ...друго.
6. СИТ - сообраќајна инфраструктура терминали.
7. СИГП - сообраќајна инфраструктура гранични 

премини.
8. ВИПВ - водоводна инфраструктура за питка 

вода:
- ВИПВ1 водоводна мрежа (цевковод),
- ВИПВ2 каптажа,
- ВИПВ3 шахта,
- ВИПВ4 хидрант,
- ВИПВ5 бунар,
- ВИПВ6 контролни мерни места,
- ВИПВ7 црпни станици,
- ВИПВ8 филтерски инсталации,
- ВИПВ9 затворачи,
- ВИПВ10 водоводни окна,
- ВИПВ11 фонтани,
- ВИПВ12 јавни чешми,
- ВИПВ13 водоводни приклучоци и
- ВИПВ...друго.
9. ВИТВ - водоводна инфраструктура за техничка 

вода:
- ВИТВ1 водоводна мрежа (цевковод),
- ВИТВ2каптажа,
- ВИТВ3 шахта,
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- ВИТВ4 хидрант,
- ВИТВ5 бунар,
- ВИТВ6 контролни мерни места,
- ВИТВ7 црпни станици,
- ВИТВ8 филтерски инсталации,
- ВИТВ9 затварачи,
- ВИТВ10 водоводни окна,
- ВИТВ11фонтани,
- ВИТВ12 водоводни приклучоци и
- ВИТВ... друго.
10.КИФ -фекална канализациона инфраструктура:
- КИФ1 канализациона мрежа,
- КИФ2 шахта,
- КИФ3 пречистителна станица,
- КИФ4 колектор,
- КИФ5 септичка јама,
- КИФ6 црпна станица и
- КИФ...друго.
11. КИА - атмосферска канализациона инфраструк-

тура
- КИА1 канализациона мрежа (цевковод),
- КИА2 шахта,
- КИА3 сливник,
- КИА4 таложник,
- КИА5 преливна брана и 
- КИА... друго.
12. ЕИЕВ - енергетска инфраструктура електрични 

водови:
- ЕИЕВ1 надземни водови за пренос на електрична 

енергија висок напон,
- ЕИЕВ2 надземни водови за пренос на електрична 

енергија среден напон,
- ЕИЕВ3 надземни водови за пренос на електрична 

енергија низок напон,
- ЕИЕВ4 столбови за пренос на електрична енергија 

висок напон,
- ЕИЕВ5 столбови за пренос на електрична енергија 

среден напон,
- ЕИЕВ6 столбови за пренос на електрична енергија 

низок напон,
- ЕИЕВ7 столбни трафостаници,
- ЕИЕВ8 јавно и улично осветлување,
- ЕИЕВ9 светлосна сообраќајна сигнализација,
- ЕИЕВ10 подземни водови за пренос на електрична 

енергија висок напон,
- ЕИЕВ11 подземни водови за пренос на електрична 

енергија среден напон,
- ЕИЕВ12 подземни водови за пренос на електрична 

енергија низок напон,
- ЕИЕВ13 цевки и канали за кабли,
- ЕИЕВ14 кабловски разводни ормари,
- ЕИЕВ15 приклучни ормари,
- ЕИЕВ16 кабловски спојници,
- ЕИЕВ17 резервни кабли,
- ЕИЕВ18 кабловска глава за премин од подземна 

во надземна мрежа и обратно,
- ЕИЕВ19 мерно-регулациони станици,
- ЕИЕВ20 возен електричен вод,
- ЕИЕВ21 столб за возен електричен вод и
- ЕИЕВ... друго.
13.ЕИНВ- енергетска инфраструктура нафтоводи:
- ЕИНВ1 нафтоводна мрежа (цевководи),
- ЕИНВ2 бушотини,
- ЕИНВ3 собирни бушотински водови,
- ЕИНВ4 собирни станици,
- ЕИНВ5 противпожарни станици на нафтовод,
- ЕИНВ6 отпремни станици,
- ЕИНВ7 бензински пумпа (уред за точење гориво),
- ЕИНВ8 пумпни станици,
- ЕИНВ9 мерни станици,
- ЕИНВ10 окна,
- ЕИНВ11 блок станица,

- ЕИНВ12 пречистителна станица за нафта,
- ЕИНВ13 странични вентили,
- ЕИНВ14 затварачи,
- ЕИНВ15 елементи за катодна заштита,
- ЕИНВ16 стационажни столбови на траса,
- ЕИНВ17 издувна цевка,
- ЕИНВ18 мерно-регулациони станици и
- ЕИНВ... друго.
14. ЕИГВ - енергетска инфраструктура гасоводи:
- ЕИГВ1 гасоводна мрежа (цевковод),
- ЕИГВ2 бушотини,
- ЕИГВ3 противпожарна станица за гасовод,
- ЕИГВ4 компресорска станица,
- ЕИГВ5 окна,
- ЕИГВ6 блок станица,
- ЕИГВ7 чистачка станица,
- ЕИГВ8 лонци за кондензација,
- ЕИГВ9 странични вентили,
- ЕИГВ10 издувна цевка,
- ЕИГВ11 издувна капа,
- ЕИГВ12 затварачи,
- ЕИГВ13 рачва надвор од окно ,
- ЕИГВ14 елементи за катодна заштита,
- ЕИГВ15 стационажни столбови на траса,
- ЕИГВ16 мерно-регулациони станици,
- ЕИГВ17 редукциона станица,
- ЕИГВ18 редуцири и
- ЕИГВ... друго.
15. ЕИТВ - енергетска инфраструктура топловоди:
- ЕИТВ1 топловодна мрежа (цевковод),
- ЕИТВ2 топловодна станица,
- ЕИТВ3 топловодни канали,
- ЕИТВ4 лира - компензатор на трасата на топлово-

дот,
- ЕИТВ5 контролни окна/комори со затварачи и кон-

тролни апарати,
- ЕИТВ6 дренажа,
- ЕИТВ7 топловодни далекуводи-воздушни цевково-

ди на столбови,
- ЕИТВ8 ознаки за предупредување,
- ЕИТВ9 мерно-регулациони станици и
- ЕИТВ... друго.
16. ЕИПВ - енергетска инфраструктура продукто-

води
- ЕИПВ1 транспортни траки,
- ЕИПВ2 мерно-регулациони станици и
- ЕИПВ...друго.
17. ЕКИЕКМС- електронски комуникациски мрежи 

и средства:
- ЕКИЕКМС1 канали за телекомуникациски во-

дови,
- ЕКИЕКМС2 окна,
- ЕКИЕКМС3 галерии,
- ЕКИЕКМС4 бакарни кабли,
- ЕКИЕКМС5 оптички кабли,
- ЕКИЕКМС6 коаксијални кабли,
- ЕКИЕКМС7 информатички кабли,
- ЕКИЕКМС8 телекомуникациони ормари,
- ЕКИЕКМС9 појачувачи на сигнал,
- ЕКИЕКМС10 приклучок на зид на зграда,
- ЕКИЕКМС11 сигнално-сигурносни и технички 

уреди во сообраќај,
- ЕКИЕКМС12 јавни телефонски говорници,
- ЕКИЕКМС13 алармни телефони,
- ЕКИЕКМС14 телефони за такси станици,
- ЕКИЕКМС15 надземни телефонски водови,
- ЕКИЕКМС16 надземни телеграфски водови,
- ЕКИЕКМС17 камери за видео надзор,
- ЕКИЕКМС18 уреди за далечинско управување со 

системи,
- ЕКИЕКМС19 радио-релејни уреди,
- ЕКИЕКМС20 антенски столбови,
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- ЕКИЕКМС21 телевизиски столбови,
- ЕКИЕКМС22 репетитори и
- ЕКИЕКМС... друго.
18. ЕКИТОГ -телекомуникациска опрема и градби :
- ЕКИТОГ1 електронско комуникациска градба на 

зграда ,
- ЕКИТОГ2 електронско комуникациска градба на 

земја,
- ЕКИТОГ3 електронско комуникациска опрема на 

зграда,
- ЕКИТОГ4 електронско комуникациска опрема на 

земја  и
- ЕКИТОГ... друго.
19. ДВИ - друг вид инфраструктура:
- ДВИ1 канали за наводнување,
- ДВИ2 канали за одводнување,
- ДВИ3 канали за дотур на вода,
-ДВИ4 синфон на канал за вода,
- ДВИ5 системи за наводнување на земјоделско зем-

јиште,
- ДВИ6 депонии (опасен, неопасен и интерен отпад 

(градежен шут))
- ДВИ7 аквадукт, 
- ДВИ8 тунел за проток на вода и
- ДВИ... друг вид инфраструктура.
(2) Единствениот идентификатор за секој од инфрас-

труктурните објеки е составен од префиксот од став (1) 
на овој член и идентификатор кој го определува носите-
лот на правото на инфраструктурниот објект.

(3) Единствениот идентификатор за инфраструктур-
ните објекти од став (1)  точка 1, алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 21; точка 2; точ-
ка 3; точка 4; точка 5; точка 6; точка 7; точка 8, алинеја 
1; точка 9, алинеја 1; точка 10, алинеи 1 и 4; точка 11, 
алиеја 1; точка 12, алиени 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 , 17 
и 21; точка 13, алинеја 1 и3;  точка 14, алинеја 1; точка 
15, алинеи 1,3 и 7; точка 16, алинеја 1; точка 17, алинеи 
1, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 20, 21 и 22;  точка 18 и точка 19,  се 
запишува на теренската скица на премерување од член 
50 на овој правилник, на планот на инфраструктурни 
објекти и во имотниот лист за  инфраструктурни об-
јекти. Единствениот идентификатор за сите преостана-
ти инфраструктурни објекти од став (1) на овој член не 
се запишува на теренската скица на премерување од 
член 50 на овој правилник, на планот на инфраструк-
турни објекти и во имотниот лист за  инфраструктурни 
објекти.

II.3.1. Премер на сообраќајна инфраструктура

Член 36
(1) Предмет на премерување на сообраќајната ин-

фраструктура се: патишта, железници, жичници, воден 
сообраќај, воздушен сообраќај, терминали и гранични 
премини.

(2) Патиштата и железниците се премеруваат на на-
чин што се одредуваат просторни 3Д податоци (Y,X,H) 
за сите карактеристични точки кои ја дефинираат осо-
вината на инфраструктурниот објект. Осовината кај па-
тиштата е средишната линија на коловозот, а осовината 
кај железниците е средишната линија на колосекот. За 
овие објекти  се пресметува должина која се изразува 
во метри. Осовината на патиштата/железниците на пла-
нот на инфраструктурни објекти се прикажува со пол-
на линија.

(3) Покрај просторните податоци од став (2) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, должина, лични и 

адресни податоци на субјектите носители на правата на 
инфраструктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-
презиме, седиште/адреса). За патиштата се прибира по-
даток за насоката  (едно насочна/дво насочна), матери-
јалот од кој е изграден коловозот, а за железниците се 
прибира податок за типот на железницата, односно да-
ли е електрифицирана пругата, тип на колосек (те-
сен/нормален) и број на колосеци (еден/двоен).

(4) При премерот од став (2) на овој член се приби-
раат и просторни 3Д податоци за почетната и крајната 
точка на мостови, тунели, надвозници и подвозници, ка-
ко и описни податоци за нивната должина, име на 
мост/тунел/надвозник/подвозник,  материјал од кој е се 
изградени (камен, железо, бетон,  дрво и слично).

(5) Надземен/подземен премин се премерува со 
просторни 3Д податоци за деталните точки, а се приби-
раат и описни податоци за нивната должина, име на 
улица над/под која поминува,  материјал од кој се изгра-
дени (камен, железо, бетон, дрво и слично). 

(6) Прибраните податоци од став (2), став (4) и став 
(5) на овој член се исцртуваат со полна линија на терен-
ската скица на премерување од член 50 на овој правил-
ник и на планот на инфраструктурни објекти, се запи-
шуваат во имотен лист за инфраструктурни објекти, со 
исклучок на пропустите и галериите кои само се исцр-
туваат на скицата и на планот на инфраструктурни об-
јекти. 

(7) При премерот на жичниците се премеруваат 
просторните 3Д податоци за столбовите на кои е поста-
вена жицата. Покрај просторните податоци се прибира-
ат и описни податоци за лични и адресни податоци на 
субјектите носители на правата на инфраструктурните 
објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, седиште/ад-
реса) должина на жичницата, име на жичницата, капа-
цитет (едносед, двосед, вагонетка и слично). На терен-
ската скица на премерување од член 50 на овој правил-
ник и на планот на инфраструктурни објекти се карти-
раат центрите на столбовите, а жичницата се прикажу-
ва со испрекината линија која ги поврзува центрите и 
се запишуваат во имотен лист за инфраструктурни об-
јекти.

(8) Содржините на водениот сообраќај (езерски/реч-
ни пристаништа), воздушниот сообраќај  (писта, полет-
но слетна стаза и пристапен пат), терминалите и гранич-
ните премини се премеруваат со нивните детални карак-
теристични точки.  

(9) За содржините од став (8) на овој член се приби-
раат и лични и адресни податоци на субјектите носите-
ли на правата на инфраструктурните објекти 
(ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, седиште/адреса) 
описни податоци за нивната отворена површина, име, 
материјал од кој се изградени (камен, бетон, асфалт и 
слично). На теренската скица на премерување од член 
50 на овој правилник и на планот на инфраструктурни 
објекти се исцртуваат со полна линија и се запишуваат 
во имотен лист за инфраструктурни објекти.

 
II.3.2. Премер на водоводна инфраструктура

Член 37
(1) Предмет на премерување на водоводната ин-

фраструктура се објектите кои ја сочинуваат водоводна-
та инфраструктура за питка вода и водоводната инфрас-
труктура за техничка вода.

(2) Водоводната мрежа за питка и техничка вода се 
премерува на начин што се одредуваат просторни 3Д 
податоци (Y,X,H) за сите прекршни точки по положба 
и висина (карактеристични точки) кои ја дефинираат 
највисоката линија на водоводната цевка. За овие точ-
ки се прибира и податок за котата на терен (Hт- коорди-
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ната). Кога водот е долга права линија, на секои 50м се 
одредуваат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за највисо-
ката линија на водоводната цевка. 

(3) Карактеристичните точки од став (2) на овој 
член и водоводните цевки се исцртуваат на теренската 
скицата на премерување од член 50 на овој правилник. 

(4)Покрај просторните податоци од став (2) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, лични и адресни по-
датоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса). За водоводната инфраструктура се 
прибираат податоци за должина, профил на цевката 
(„фи“) и материјалот од кој е изработена цевката (плас-
тична, азбестна, поцинкована и друго) .

(5) Податоците од ставот (2) на овој член се исцрту-
ваат со полна линија на планот на инфраструктурни об-
јекти и се запишуваат во имотен лист за инфраструктур-
ни објекти.

(6) При премерот на сите преостанати  содржини на 
инфраструктурните објекти од член 35 точка 8 и точка 
9 на овој правилник се прибираат само просторни 3Д 
податоци кои ги дефинираат овие објекти. Наведените 
инфраструктурни објекти се исцртуваат на теренската 
скица на премерување од член 50 на овој правилник, на 
планот на инфраструктурни објекти тие се прикажува-
ат со соодветен топографски знак,  а не се запишуваат 
во имотен лист за инфраструктурни објекти.

II.3.3. Премер на канализациона инфраструктура

Член 38
(1) Предмет на премерување на канализационата ин-

фраструктура се објектите кои ја сочинуваат фекалната 
и атмосферската канализациона инфраструктура.

(2) Канализационата мрежа за фекална/атмосферска 
канализациона инфраструктура се премерува на начин 
што се одредуваат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за 
сите прекршни точки по положба и висина (карактерис-
тични точки) кои ја дефинираат највисоката линија на 
канализационата цевка.  За овие точки се прибира и по-
даток за котата на терен (Hт- координата).  Кога водот 
е долга права линија, на секои 50м се одредуваат прос-
торни 3Д податоци (Y,X,H) за највисоката линија на ка-
нализационата цевка. 

(3) Карактеристичните точки од став (2) на овој 
член и канализационите цевки се исцртуваат на терен-
ската скица на премерување од член 50 на овој правил-
ник. 

(4)Покрај просторните податоци од став (2) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, лични и адресни по-
датоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса). За канализационата инфраструктура 
се прибираат податоци за: должина, профил на цевката 
(„фи“) и материјалот од кој е изработена цевката (плас-
тична, азбестна, керамички, бетонски и друго).

(5) Инфраструктурните објекти од ставот (2) на овој 
член се исцртуваат со полна линија на планот на ин-
фраструктурни објекти и се запишуваат во имотен лист 
за инфраструктурни објекти.

(6) При премерот на сите преостанати содржини на 
инфраструктурните објекти од член 35 точка 10 и точка 

11 на овој правилник се прибираат само просторни 3Д 
податоци кои ги дефинираат овие објекти. Наведените 
инфраструктурни објекти се исцртуваат на теренската 
скица на премерување од член 50 на овој правилник, на 
планот на инфраструктурни објекти тие се прикажува-
ат со соодветен топографски знак,  а не се запишуваат 
во имотен лист за инфраструктурни објекти.

II.3.4. Премер на енергетска инфраструктура

Член 39
Предмет на премерување на енергетската инфрас-

труктура се објектите кои ги сочинуваат електричните 
водови, нафтоводите, гасоводите, топловодите и про-
дуктоводите.

Премер на енергетска инфраструктура 
-  електрични водови

Член 40
(1) При премерот на објектите од член 35 точка 12 

алинеи 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 19 и 21 на овој правил-
ник се прибираат просторни 3Д податоци за централна-
та точка на нивната основа. Наведените содржини на 
инфраструктурните објекти се исцртуваат на теренска-
та скица на премерување од член 50 на овој правилник, 
на планот на инфраструктурни објекти тие се прикажу-
ваат со соодветен топографски знак,  а не се запишува-
ат во имотен лист за инфраструктурни објекти.

(2) При премерот на столбните трафостаници од 
член 35 точка 12 алинеја 7 на овој правилник, се приби-
раат просторни 3Д податоци за централната точка на 
нивната основа и описни податоци за лични и адресни 
податоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса), викано место/адреса, напонско ниво и 
за  носителот на правото на сопственост. Наведените 
инфраструктурни објекти се исцртуваат на теренската 
скица на премерување од член 50 на овој правилник, на 
планот на инфраструктурни објекти тие се прикажува-
ат со соодветен топографски знак и се запишуваат во 
имотен лист за инфраструктурни објекти.

(3)  Надземнините водови за пренос на електрична 
енергија од член 35 точка 12 алинеи 1, 2, 3, 8 и 20 се 
исцртуваат на теренската скица на премерување со пов-
рзување на столбовите на кои се поставени.  При преме-
рувањето се прибираат просторни и описни податоци 
за почетокот и крајот на водот, како и описни податоци 
за: лични и адресни податоци на субјектите носители 
на правата на инфраструктурните објекти 
(ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, седиште/адреса), 
име на водот, напонско ниво (висок/ среден /низок),  
должина на водот, материјал на столбовите на кои е по-
ставен, пресек на проводникот, материјал на проводни-
кот (бакарен, алуминиумски и друго). На планот на ин-
фраструктурните објкети, надземните водови се прика-
жуваат со испрекината линија и се запишуваат во имо-
тен лист за инфраструктурни објекти.

(4)  За подземните водови за пренос на електрична 
енергија од член 35 точка 12 алинеи 10, 11, 12 и 13 се 
премеруваат просторните 3Д податоци (Y,X,H) за сите 
прекршни точки по положба и висина (карактеристич-
ни точки) кои ја дефинираат највисоката линија на во-
дот. За овие точки се прибира и податок за котата на те-
рен (Hт-координата). Кога водот е долга права линија, 
на секои 50м се одредуваат просторни 3Д податоци 
(Y,X,H) за највисоката линија на водот. Кај каналите за 
кабли кои имаат правоаголна форма, предемет па пре-
мер е осовината на горната равнина. При премерување-
то се прибираат и описни податоци за почетокот и кра-
јот на водот, како и описни податоци за: лични и адрес-
ни податоци на субјектите носители на правата на ин-
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фраструктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-пре-
зиме, седиште/адреса), име на водот, напонско ниво (ви-
сок/ среден /низок), должина на водот, материјал на 
столбовите на кои е поставен, пресек на проводникот, 
материјал на проводникот/каналот (бакарен, алумини-
умски, бетонски, и друго), пресек на каналот (ши-
рина/висина). 

(5) Карактеристичните точки на водот од став (4) на 
овој член се исцртуваат на теренската скица на преме-
рување од член 50 на овој правилник и на планот на ин-
фраструктурни објекти се прикажуваат со полна линија 
и се запишуваат во имотен лист за инфраструктурни об-
јекти.

(6) За резервните кабли од член 35 точка 12 алинеја 
17 се премеруваат просторни 3Д податоци кои се иден-
тични со крајната точка на водот надземен/подземен, а 
се прибираат описни податоци за неговата должина во 
метри. На теренската скица на премерување од член 50 
на овој правилник и на планот на инфраструктурни об-
јекти резервниот кабел се прикажува со топографски 
знак. Податокот за неговата должина изразен во метри 
се запишува во имотиниот лист во кој што е запишан 
водот надземен/подземен на кој се однесува резервниот 
кабел.

Премер на енергетска инфраструктура - нафтовод, 
гасовод, топловод и продуктовод

Член 41
 (1) При премерот на инфраструктурините објекти 

од член 35 точка 13 алинеи 1 и 3, точка 14 алинеја 1, 
точка 15 алинеи 1, 3 и 7 и точка 16 алинеја 1, се приби-
раат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за сите прекршни 
точки по положба и висина (карактеристични точки) 
кои ја дефинираат највисоката линија на водот. За овие 
точки се прибира и податок за котата на терен (Hт- ко-
ордината). Кога водот е долга права линија, на секои 
50м се одредуваат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за 
највисоката линија на водот. Кај топловодните канали 
кои се со правоаголна форма, предемет па премер е осо-
вината на горната равнина.

(2) Карактеристичните точки и водови од став (1) 
на овој член се исцртуваат на теренската скица на пре-
мерување од член 50 на овој правилник. 

(3)Покрај просторните податоци од став (2) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, лични и адресни по-
датоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурниот објект (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса). За водовите се прибираат податоци 
за: должина, профил/пресек на водот („фи“), пресек на 
каналот (ширина/висина) и материјалот од кој е израбо-
тен водот/каналот (пластичен, азбестен, керамички, бе-
тонски и друго).

(4) Инфраструктурните објекти од ставот (1) на овој 
член поставени на и под површината на земјата се исцр-
туваат со полна линија на планот на инфраструктурни 
објекти, а оние кои се поставени над површината на 
земјата се исцтруваат со испрекината линија. 

(5)Инфраструктурните објекти од став (1) на овој 
член се запишуваат во имотен лист за инфраструктур-
ни објекти.

(6) При премерот на сите преостанати содржини на 
инфраструктурните објекти од член 35 точки 13, 14 и 
15 на овој правилник се прибираат само просторни 3Д 
податоци кои ги дефинираат овие објекти. Наведените 
содржини на инфраструктурните  објекти се исцртува-
ат на теренската скица на премерување од член 50 на 

овој правилник, на планот на инфраструктурни објекти 
тие се прикажуваат со соодветен топографски знак, а 
не се запишуваат во имотен лист за инфраструктурни 
објекти.

II.3.5. Премер на електронско комуникациска 
инфраструктура

Член 42
Предмет на премерување на електронска комуника-

циска инфраструктура се електронските комуникацис-
ки мрежи и средства и телекомуникациската опрема и 
градби. 

Премер на електронски комуникациски мрежи 
и средства

Член 43
(1) При премерот на инфраструктурините објкети 

од член 35 точка 17 алинеи 1, 4, 5, 6, 7, 15 и 16 се при-
бираат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за сите прекрш-
ни точки по положба и висина (карактеристични 
точки) кои ја дефинираат највисоката линија на водот. 
За овие точки се прибира и податок за котата на терен 
(Hт- координата). Кога водот е долга права линија, на 
секои 50м се одредуваат просторни 3Д податоци 
(Y,X,H) за највисоката линија на водот. Кај каналите за 
телекомуникациски водови кои се со правоаголна 
форма, предемет на премер е осовината на горната рав-
нина.

(2) Карактеристичните точки и водови од став (1) 
на овој член се исцртуваат на теренската скица на пре-
мерување од член 50 на овој правилник. 

(3)Покрај просторните податоци од став (2) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, лични и адресни по-
датоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса). За водовите се прибираат податоци 
за: должина, капацитет, профил/пресек на водот/кана-
лот („фи“) и материјалот од кој е изработен водот/кана-
лот (бакарен, оптички, коаксијален, информатички, бе-
тонски и друго).

(4) Инфраструктурните објекти од ставот (1) на овој 
член поставени на и под површината на земјата се исцр-
туваат со полна линија на планот на инфраструктурни 
објекти, а оние кои се поставени над површината на 
земјата се исцтруваат со испрекината линија.

(5)Инфраструктурните објекти од став (1) на овој 
член се запишуваат во имотен лист за инфраструктур-
ни објекти.

(6) При премерот на инфраструктурните објекти од 
член 35 точка 17 алинеи 20, 21 и 22 на овој правилник 
се прибираат просторни 3Д податоци кои ги дефинира-
ат овие објекти, како и описни податоци за: идентифи-
катор на инфраструктурниот објект, тип на инфраструк-
турниот објект во основната класификација, тип од под-
класификација во рамките на основната класификација, 
почеток и крај на инфраструктурниот објект, лични и 
адресни податоци на субјектите носители на правата на 
инфраструктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-
презиме, седиште/адреса), викано место/адреса, матери-
јал од кој е изграден столбот (дрво, бетон и друго) и ви-
сина на инфраструктурниот објект изразена во метри. 
Овие инфраструктурни објекти се исцртуваат на терен-
ската скица на премерување од член 50 на овој правил-
ник, на планот на инфраструктурни објекти се прикажу-
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ваат со соодветен топографски знак и се запишуваат во 
имотен лист за инфраструктурни објекти.

(7) Инфраструктурните објекти од став (6) на овој 
член се исцртуваат на теренската скица на премерува-
ње од член 50 на овој правилник, на планот на инфрас-
труктурни објекти се прикажуваат со соодветен топог-
рафски знак и се запишуваат во имотен лист за инфрас-
труктурни објекти.

(8) При премерот на сите преостанати содржини на 
инфраструктурните објекти од член 35 точка 17 на овој 
правилник се прибираат само просторни 3Д податоци 
кои ги дефинираат овие објекти. Наведените содржини 
на инфраструктурните објекти се исцртуваат на терен-
ската скица на премерување од член 50 на овој правил-
ник, на планот на инфраструктурни објекти тие се при-
кажуваат со соодветен топографски знак, а не се запи-
шуваат во имотен лист за инфраструктурни објекти.

Премер на телекомуникациска 
опрема и градби

Член 44
(1) При премерот на телекомуникациската опрема и 

градби се прибираат просторни 3Д податоци кои ги де-
финираат овие инфраструктурни објекти. Наведените 
објекти се исцртуваат на теренската скица на премеру-
вање од член 50 на овој правилник, на планот на ин-
фраструктурни објекти се прикажуваат со соодветен то-
пографски знак  и се запишуваат во имотен лист за ин-
фраструктурни објекти.

(2)Покрај просторните податоци од став (2) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурните објекти и тоа: идентификатор на 
инфраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот 
објект во основната класификација, тип од подкласифи-
кација во рамките на основната класификација, лични 
и адресни податоци на субјектите носители на правата 
на инфраструктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, на-
зив/име-презиме, седиште/адреса). За водовите се при-
бираат податоци за: викано место/адреса, материјал од 
кој е изграден (железо, бетон и друго) и висина на ин-
фраструктурниот објект изразена во метри.

II.3.6. Друг вид на инфраструктура

Член 45
(1) При премерот на инфраструктурините објекти 

од член 35 точка 19 алинеи 1, 2, 3, 5 и 7 на овој правил-
ник, се прибираат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за 
сите карактеристични точки кои ја дефинираат осовина-
та на инфраструктурниот објект која е средишната ли-
нија на каналите. 

(2) Осовината на каналот се исцртува на теренската 
скица на премерување од член 50 на овој правилник и 
на планот на инфраструктурни објекти се прикажува со 
полна линија. 

(3)Покрај просторните податоци од став (1) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, лични и адресни по-
датоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса). За водовите се прибираат податоци 
за: должина и материјалот од кој е изработен каналот 
(бетон, земја, камен и друго).

(4)Инфраструктурните објекти од став (1) на овој 
член се запишуваат во имотен лист за инфраструктур-
ни објекти.

(5) При премерот на инфраструктурните објекти од 
член 35 точка 19 алинеја 4 на овој правилник, се приби-
раат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за сите каракте-
ристични точки кои го дефинираат системот за навод-
нување на земјоделско земјиште. 

(6) Инфраструктурните објекти од став (5) на овој 
член се исцртуваат на теренската скица на премерува-
ње од член 50 на овој правилник и на планот на инфрас-
труктурни објекти се прикажуваат со полна линија. 

(7)Покрај просторните податоци од став (5) на овој 
член, при премерот се прибираат и описни податоци за 
инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор на ин-
фраструктурниот објект, тип на инфраструктурниот об-
јект во основната класификација, тип од подкласифика-
ција во рамките на основната класификација, почеток и 
крај на инфраструктурниот објект, лични и адресни по-
датоци на субјектите носители на правата на инфрас-
труктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, назив/име-презиме, 
седиште/адреса). За системот за наводнување на земјо-
делско земјиште се прибираат податоци за: вкупна дол-
жина на цевките од кој е составен и материјалот од кој 
се изработени цевките (пластични, алуминиумски, по-
цинкувани  и друго) и профил ( фи) на цевката.

(8)Инфраструктурните објекти од став (5) на овој 
член се запишуваат во имотен лист за инфраструктур-
ни објекти.

(9) При премерот на инфраструктурните објкети од 
член 35 точка 19 алинеја 4 на овој правилник, се приби-
раат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за сифоните поста-
вени на каналите за вода, кои се исцртуваат на терен-
ската скица на премерување од член 50 на овој правил-
ник.

(10) При премерот на инфраструктурините објкети 
од член 35 точка 19 алинеја 6 на овој правилник, се при-
бираат просторни 3Д податоци (Y,X,H) за сите каракте-
ристични точки кои ја дефинираат депонијата, кои се 
исцртуваат на теренската скица на премерување од 
член 50 на овој правилник.

(11) Покрај просторните податоци од став (9) на 
овој член, при премерот се прибираат и описни подато-
ци за инфраструктурниот објект и тоа: идентификатор 
на инфраструктурниот објект, тип на инфраструктурни-
от објект во основната класификација, тип од подкласи-
фикација во рамките на основната класификација,  лич-
ни и адресни податоци на субјектите носители на права-
та на инфраструктурните објекти (ЕМБС/ЕМБГ, на-
зив/име-презиме, седиште/адреса), како и податоци за 
отворена површина и викано место/адреса. Доколку на 
депонијата има изградено згради/други објекти кои се 
предемт на запишување во катастарот на недвижности, 
отворената површина се намалува за нивните пов-
ршини.

(12) Инфраструктурниот објект од став (9) на овој 
член се исцртува на планот на инфраструктурни објек-
ти и се запишува во имотен лист за инфраструктурни 
објекти.

II.3.7. Начини на откривање на подземни 
инфраструктурни објекти

Член 46
  (1) Откривањето на подземните инфраструктурни 

објекти се врши со пребарувач/радар, со откопување 
или комбинирано со пребарувач/радар и откопување.

(2) При откривањето на подземните инфраструктур-
ни објекти можат да се користат и соодветните содржи-
ни видливи на теренот, кои му припаѓаат на инфрас-
труктурниот објект предмет на премерување (шахти, 
сливници, бандери и слично).

Откривање на подземните инфраструктурни 
објекти со помош на пребарувач/радар
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Член 47
(1)Откривањето на подземните инфраструктурни об-

јекти со пребарувач/радар, се врши во присуство на гео-
детско стручно лице вработено кај трговец поединец ов-
ластен геодет или во трговско друштво за геодетски ра-
боти кое на терен го обележува/премерува инфраструк-
турниот објект.

(2) Просторните 3Д податоци (Y,X,H) што се приби-
раат при откривањето на подземните инфраструктурни 
објекти  од став (1) на овој член треба да се со точност 
не помала од 15 см.

Кронтрола на откривањето на подземните 
инфраструктурни објекти

Член 48
(1) На откривањето на подземните инфраструктур-

ни објекти може се врши  контрола преку откопување 
на карактеристичните места на инфраструктурниот об-
јект.

(2) Карактеристични места од став (1) на овој член 
се: 

- почеток и крај на инфраструктурнурниот објект, 
- прекршните точки на инфраструктурниот објект 

во хоризонтална и вертикална смисла,
- места на кои се менува димензијата или материја-

лот на водот,
- јазолни места на инфраструктурниот објект,
- точки на спојување или раздвојување на два или 

повеќе инфраструктурни објекти,
- место за влез/излез од окно,
- место на вкрстување на два или повеќе видови на 

инфрастаруктурни објекти,
- резерва на инфраструктурниот објект (резерва на 

кабел и слично).
(3) Кога подземниот инфраструктурен објект е по-

ставен под изградена површина (зграда, асфалт, плош-
тад и друго) не се врши контрола на неговото откри-
вање. 

Премер на новоизградени инфраструктурни објекти

Член 49
(1) Новоизградените подземни инфраструктурни об-

јекти се премеруваат пред затрупување на ровот. 
(2) Просторните 3Д податоци (Y,X,H) што се приби-

раат при премерот од став (1) на овој член треба да се 
со точност не помала од 10 см.

Теренска скица на премерување на 
инфраструктурниот објект

Член 50
(1) За премерот на инфраструктурните објекти се из-

готвува теренска скица на премерување на инфраструк-
турниот објект во приближен размер, на која се исцрту-
ва инфраструктурниот објект.

(2) Инфраструктурните објекти на теренската скица 
на премерување од став (1) на овој член, се претставува-
ат на следниот начин:

1. Сообраќајна инфраструктура - сива боја
- патишта  (СИП), - линија, сива боја, дебелина 0,4 

мм,
- железници  (СИЖ), - линија, сива боја, дебелина 

0,6 мм,
- жичница (СИЖЧ), -  испрекината линија , сива 

боја, дебелина 0,2 мм,
- воден сообраќај (СИВОД),  - линија, сива боја, де-

белина 0,1 мм,
- воздушен сообраќај (СИВОЗ), - линија, сива боја, 

дебелина 0,1 мм,

- терминали  (СИТ) - линија, сива боја, дебелина 0,2 
мм и

- гранични премини (СИГП) - линија, сива боја, де-
белина 0,2 мм.

2.Водоводна инфаструктура (примарна и секундар-
на мрежа): -сина боја

- питка вода (ВИПВ), - линија/точка, сина боја, дебе-
лина 0,2 мм и

- техничка вода (ВИТВ) – линија/точка, сина боја, 
дебелина 0,4 мм

3. Канализациона инфраструктура : -кафена боја
- фекална канализација (КИФ)  - линија/точка, кафе-

на боја, дебелина 0,2 мм и
- атмосферска канализација  (КИА) - линија/точка, 

кафена боја, дебелина 0,4 мм,
4. Енергетска инфраструктура - црвена боја
- електрични водови (ЕИЕВ) - линија/точка, црвена 

боја, дебелина 0,2 мм,
- нафтоводи (ЕИНВ) - линија/точка, црвена боја, де-

белина 0,6 мм,
- гасоводи  (ЕИГВ) - линија/точка, црвена боја, дебе-

лина 0,5 мм,
- топловоди (ЕИТВ) - линија/точка, црвена боја, де-

белина 0,4 мм и
- продуктоводи (ЕИПВ) - линија, црвена боја, дебе-

лина 0,3 мм.
5. Електронско комуникациска инфраструктура – 

виолетова боја
- електронски комуникациски мрежи и средства 

(ЕКИЕКМС) - линија/точка, виолетова боја, дебелина 
0,4 мм и

- телекомуникациска опрема и градби (ЕКИТОГ) - 
линија/точка, виолетова боја, дебелина 0,2 мм.  

6. Друг вид на инфраструктура (ДВИ) - линија/точ-
ка портокалова боја, дебелина 0,2 мм.

(3) Теренската скицата на премерување од став (1) 
на овој член се изготвува во електронска и писмена 
форма во приближен размер: 1:500/1:1000 за населени 
места и 1:1000/1:2500 за надвор од населени места, и е 
составен дел на геодетскиот елаборат од премерот на 
инфраструктурен објект.

(4) Инфраструктурните објекти, кои поради својата 
должина не може да се исцртаат на една теренска 
скица, се цртаат на повеќе теренски скици. 

(5) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на инфраструктурниот објект се дадени 
во прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник. 

II.4. КЛАСИЧЕН ПРЕМЕР СО ПОЛАРНА МЕТОДА

Податоци за премер со поларна метода

Член 51
(1) Премер со поларна метода се врши од геодетска-

та основа. 
(2) За одредување на просторните координати и 

единствен идентификатор на деталните точки, со при-
мена на оваа методологија, потребно е да се користат 
следните податоци: 

- број и координати на станичната точка; 
- висина на инструмент; 
- броеви и координати на точките за ориентација; 
- висина на сигналот на точката за ориентација во 

случај кога се користи само една точка за ориентација; 
- број на детална точка; 
- хоризонтален правец кон деталната точка; 
- вертикален агол кон деталната точка; 
- коса должина до деталната точка и
- висина на сигнал на деталната точка.
 Начин на вршење премер со поларна метода
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Член 52
(1) При вршење на премерот со примена на поларна 

метода се зема ориентација на најмалку две точки од ге-
одетската основа. 

(2) Разликата на хоризонталниот правец помеѓу 
прва и втора положба при хоризонтална визура, не тре-
ба да биде поголема од 20’’.

(3) Максималната должина до деталната точка тре-
ба да биде усогласена од карактеристиките на геодет-
ските инструменти и  не треба да биде поголема од 500 
метри. 

(4) На секоја 100-та детална точка се зема контрол-
на ориентација. 

(5) Со завршување на мерењата од станичната точ-
ка се зема завршна визура. 

(6)Нумерацијата на деталните точки е единствена 
во рамките на подрачјето што е предмет на снимање. 

Помошни точки од геодетската основа

Член 53
(1) Кога од точките на геодетската основа не може 

да се изврши премер на деталот, можат да се одредат 
најмногу две помошни точки од кои се врши премер. 

(2) Помошните точки се одредуваат од познати точ-
ки од геодетската основа, со мерење на хоризонтални 
правци, вертикални агли во два гируса и коса должина. 

II.5. ПРЕМЕР СО  GNSS МЕТОДА

Начини на GNSS позиционирање

Член 54
(1) Премер на недвижностите со примена на метода-

та на глобално сателитско позиционирање (во поната-
мошниот текст: GNSS метода) се врши на еден од след-
ните начини:

- со кинематички начин на позиционирање во реал-
но време (во понатамошниот текст RТК  (Real Time 
Kinematic)) и

- со кинематички начин на позиционирање со допол-
нителна обработка на податоците (во понатамошниот 
текст PPK (Post Processing Кinematic)).

        
RTK начини на позиционирање

Член 55
RTK позиционирање при вршење премер на недвиж-

ностите може да се врши:
- со класично RTK позиционирање (база-ровер) и
- со мрежно  RTK позиционирање. 

Класично RTK позиционирање

Член 56
(1) Премер на недвижностите со примена на класич-

но RTK позиционирање се врши со најмалку два GNSS 
уреди, со соодветни антени, од кои едниот при мерење-
то е статичен (база), а другиот е подвижен (ровер).

(2) GNSS уредите од став (1) на овој член треба да 
бидат од геодетски тип, двофреквентни, со можност за 
истовремен прием на сигнали од најмалку четири сате-
лити. 

(3) При премерот на недвижностите со класично 
RTK позиционирање, максималната должина на векто-
рот база–ровер треба да е помала или еднаква на 5 кило-
метри, а постигнатата точност на RTK позиционирање 
во глобалниот координатен систем (3D точност) треба 
да е помала или еднаква на 0.05 метри, и таа треба да 
биде документирана заедно со списокот на координати 
на детални точки во геодетскиот елаборат.

(4) Во случај кога статичниот GNSS уред (база) е по-
ставен на непозната точка, истата треба да биде одреде-
на од најмалку три познати геодетски точки. 

МАКПОС (Македонски позиционен систем)

Член 57
(1) МАКПОС (Македонски позиционен систем) е 

систем на Агенцијата и е единствен систем на перма-
нентни GNSS станици во Република Македонија кој мо-
же да се користи за вршење на геодетски работи од де-
локругот на работа на Агенцијата.

(2) Со користење на сервисите на МАКПОС систе-
мот се одредуваат координати на точки во системот 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), 
епоха 1989.0.

Мрежно RTK позиционирање

Член 58
(1) Премер на недвижностите со примена на мреж-

но RTK позиционирање (користење на МАКПОС RTK 
сервисот) се врши со еден GNSS уред (ровер). 

(2) GNSS уредот од став (1) нa овој член треба да би-
де од геодетски тип, двофреквентен, со можност за ис-
товремен прием на сигнали од најмалку четири сате-
лити.

(3) При примена на мрежно RTK позиционирање, 
за добивање фиксно решение, задолжително се користи 
мрежна корекција добиена преку МАКПОС системот. 

(4) Точноста на мрежно RTK позиционирање во гло-
балниот координатен систем (3D точност) треба да е по-
мала или еднаква на 0.05 метри, и таа треба да биде  до-
кументирана заедно со списокот на координати на де-
тални точки, во прилог на геодетскиот елаборат.

PPK начин на позиционирање

Член 59
(1) Премер на недвижностите со примена на PPK по-

зиционирање се врши по истата методологија како и со 
RTK позиционирањето, со тоа што резултатите од мере-
њата не се добиваат во реално време, туку се добиваат 
со дополнителна обработката на податоците, по из-
вршените мерења. 

(2) GNSS уредите кои се применуваат при PPK пози-
ционирање треба да бидат од геодетски тип, еднофрек-
вентни или двофреквентни, со можност за истовремен 
прием на сигнали од најмалку четири сателити.

(3) Точноста при PPK позиционирањето е иста како 
и за RTK позиционирањето, од член 58 став (4) од овој 
правилник. 

Трансформација на координати

Член 60
(1) При премер на недвижностите со примена на 

GNSS метода, координатите на снимените детални 
точки, добиени во глобален координатен систем се 
трансформираат во државен координатен систем со ко-
ристење на содветни параметри за трансформација.

(2) Параметрите за трансформација се утврдуваат 
од страна на Агенцијата, а доколку за подрачјето на 
премерување не постојат утврдени параметри за тран-
сформација, се одредуваат привремени параметри за 
трансформација со вклопување на снимениот детал во 
локалното опкружување, во однос на познати геодет-
ски точки.

(3) Минималниот број на геодетски точки потребен 
за вклопување на снимениот детал во локалното опкру-
жување е четири, од кои една е контролна, а големина-



 Стр. 76 - Бр. 121                                                                                  3 септември 2013

та на полето за трансформација не смее да биде поголе-
мо од 10х10 километри.

(4) GNSS мерењата во функција на одредување на 
привремени параметри за трансформација, можат да се 
спроведат по статичка метода или со мрежно  RTK по-
зиционирање (користење на МАКПОС RTK сервисот).

(5) Трансформација на координатите од глобален 
во државен координатен систем  се врши врз основа на 
3D трансформации.

 (6) Кога премерот се врши со GNSS метода, а за 
подрачјето на премерување не постојат утврдени пара-
метри за трансформација од страна на Агенцијата,  па-
раметрите за трансформација ги одредува трговец пое-
динец овластен геодет/трговско друштво за геодетски 
работи. Скицата на познати точки од кои се одредуваат 
параметрите за трансформација, оригинални и RINEX 
податоци од теренските мерења,  списокот на заверени 
координати на користени точки од геодетската основа, 
податоци од извршените пресметувања и параметрите 
за трансформација, се составен дел од геодетскиот ела-
борат од премерот на недвижностите.

Контролни мерења при вршење премер со GNSS 
метода

Член 61
(1) При вршење премер со GNSS метода, за контро-

ла на параметрите за трансформација, потребно е да се 
изврши најмалку едно контролно мерење на точка од 
геодетска основа. Разликата на координатите добиени 
со контролното мерење и оригиналните координати на 
точката од геодетската основа, по секоја од координат-
ните оски треба да е во следните граници:

- +/- 0.15 м доколку трансформациските параметри 
се одредени од точки од државната тригонометриска 
мрежа и

- +/- 0.10 м доколку трансформациските параметри 
се одредени од точки од градска тригонометриска 
мрежа. 

 (2) При вршење премер со GNSS метода, задолжи-
телно се врши контрола на мерењата на деталните точ-
ки со кои се дефинираат границите на катастарските 
парцели, и тоа со спроведување на две или повеќе неза-
висни мерења на една детална точка со која се дефини-
ра границита или пак, со мерење на еден фронт.

(3) Независни мерења на една иста детална точка 
можат да се остварат со спроведување на независни 
иницијализации на GNSS уредот, при секое поединеч-
но мерење или со одредување на деталната точка со 
вектори од различни бази.

(4) Разликата на координатите добиена од независ-
ните мерења не смее да биде поголема од 0.05 м, а раз-
ликата на должината на измерениот фронт помеѓу две 
детални точки и истата добиена од координати, не смее 
да биде поголема од  0.07 м.

II.6. ПРЕМЕР СО АЕРОФОТОГРАМЕТРИСКА 
МЕТОДА

План на аерофотограметриски премер

Член 62
(1) Размерот на премерот со аерофотограметриска 

метода зависи од точноста што е потребна за изготвува-
ње на катастарските планови. 

(2) Пред почеток на аерофотограметрискиот пре-
мер, се изработува план на летот на авионот на топог-
рафска карта во размер 1: 25 000. 

(3) Со планот на лет за секој ред се дефинираат: пра-
вец, почеток, крај и насока на снимањето, број на редот 
и апсолутна височина на летот. 

(4) Попречното  преклопување меѓу редовите не мо-
же да биде помало од 20%, а надолжното преклопува-
ње во фотограметријата на една слика не треба да е по-
мало од 60%. 

Ориентација на стереопарови

Член 63
(1) За релативна и апсолутна ориентација на стерео-

паровите се врши фотосигнализирање на постојните 
точки од геодетската основа и на доволен број други 
ориентациони точки, пред почетокот на премерот со ае-
рофотограметриска метода. 

(2) Изборот на дополнителните ориентациони точ-
ки и нивното просторно одредување се врши по из-
вршеното снимање. 

Фотосигнализирање

Член 64
(1) Фотосигнализирањето на деталните точки се 

врши со фотосигнали од бела боја кои имаат форма на 
квадрат. Димензиите на квадратот „д“ зависат од разме-
рот на снимање рс и се пресметуваат по формулата:

(2) Фотосигнализирањето на точките од геодетската 
основа се врши со фотосигнали во бела боја, во форма 
на крст со следните димензии: 

Вршење премер со аерофотограметриска метода

Член 65
Премерот со аерофотограметриска метода се врши 

според планот на лет на авионот, при добра дневна ос-
ветленост на теренот, во рана пролет или доцна есен за 
рамничарски подрачја, или во доцна пролет за високи 
терени. 

Производи од премерот со аерофотограметриска 
метода

Член 66
(1) Од  извршениот  премер  со  аерофотограметрис-

ка  метода  се  добиваат  следните производи: 
- снимки во аналогна или дигитална форма; 
- дијапозитиви; 
- контакт копии;  
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- фотоскици. 
(2) По извршениот премер со аерофотограметриска 

метода се изготвува графички приказ на реализираниот 
план на лет. 

Дешифрација на недвижностите

Член 67
(1) При дешифрација на недвижностите предмет на 

премер со аерофотограметриска метода, на фотоскици-
те се исцртуваат и се испишуваат податоците од член 5 
на овој правилник. 

(2) За размер на картирање 1:1000 се мерат сите 
фронтови, а за размер на картирање 1:2500 се мерат по-
пречните фронтови помали од 10 м. 

Дополнително премерување

Член 68
Сите детални точки кои не се видливи на фотоски-

цата, дополнително се премеруваат со одмерување со 
мерна лента, поларна или GNSS метода.

Картирање на податоците од премерот 
со аерофотограметриска метода

Член 69
(1) Картирањето на податоците од премерот со аеро-

фотограметриска метода се врши од стереомодел, доби-
ен со ориентација на аерофотограметриските снимки и 
од податоците содржани на фотоскиците. 

(2) Прибирањето на дигиталните податоци, при пре-
мерот со аерофотограметриска метода се врши во инте-
рактивен режим на работа. 

Дозволени отстапувања при ориентацијата 
на стереопарот

Член 70
(1) При картирање во моделскиот координатен сис-

тем, за трансформацијата на моделскиот во државниот 
координатен систем, се применуваат равенките на прос-
торна трансформација. Средните квадратни вредности 
на поправките на моделските координати од израмнува-
њето не треба да се поголеми од 15µ Rs m * по коорди-
натните оски на државниот координатен систем (каде 
Rs е размер на снимањето), а по z - координата не тре-
ба да се поголеми од 0.00015*h, каде h  е релативна ви-
сина на летот. 

(2) При картирање во сликовен координатен сис-
тем, за трансформација на сликовните во  државни ко-
ординати се користат равенките на колинеаритет. Сред-
ните квадратни вредности на поправките на сликовни-
те координати од израмнувањето не треба да се поголе-
ми од 10 µ m по координатните оски на сликовниот ко-
ординатен систем. 

Податоци за ориентација на стереопарот

Член 71
(1) Податоците за ориентација на стереопарот од ае-

рофотограметриските снимки се сместуваат во АСЦII 
фајлови. 

(2) АСЦII фајлот од став (1) на овој член треба да 
ги содржи следните податоци: име на лицето кое ја из-
работило ориентацијата, датум и време на ориентација, 
податоци за елементите на ориентација, координати на 
ориентационите точки, нивни тежини, мерени коорди-
нати на точките, поправки од израмнувањето, средна 

грешка на единица тежина и средни квадратни вреднос-
ти на поправките по координатните оски.  

II.7. ПРЕМЕР СО НИВЕЛМАНСКА МЕТОДА

Одредување на надморски височини

Член 72
(1) Одредувањето на надморските височини на кра-

кактеристичните точки на инфраструктурните објекти 
се врши по една од следните методи: тригонометриски 
нивелман, технички нивелман и детален нивелман. 

(2) За одредување на надморските височини се ко-
ристат точките од геодетските референтни мрежи, во 
зависност од применетата метода.

(3)Точноста на одредување на надморските височи-
ни на карактеристичните точки на инфраструктурните 
објекти зависи од применетата метода и истата несмее 
да биде помала од 10 см.

III. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ОД ПРЕМЕРОТ НА 
НЕДВИЖНОСТИТЕ

Видови геодетски елаборати

Член 73
(1) За извршениот премер на недвижности се изгот-

вуваат геодетски елаборати, по барање на странка и по 
службена должност.

(2)Геодетските елаборати по барање на странка ги 
изготвува трговец поединец овластен геодет/трговско 
друштво за геодетски работи, а геодетските елаборати 
по службена должност ги изготвува Агенцијата.

(3) Трговецот поединец овластен геодет/трговско 
друштво за геодетски работи ги изготвуваат следните 
видови на геодетски елаборати:

1. Геодетски елаборат од извршениот премер во 
функција на запишување на недвижности   кои остана-
ле со незапишани права, 

2. Геодетски елаборат од извршениот премер во 
функција на одржување на катастарот на недвижнос-
тите,

3. Геодетски елаборат од извршениот премер за ажу-
рирање на податоците во функција на усогласување на 
податоците од катастарот на недвижности со фактичка-
та состојба,

4. Геодетски елаборат од извршениот премер на ин-
фраструктурни објекти во функција на востановување 
на катастарот на инфраструктурни објекти,

5. Геодетски елаборат од извршениот премер на ин-
фраструктурни објекти во функција на одржување и от-
странување на грешки во катастарот на инфраструктур-
ни објекти и

6. Геодетски елаборат од извршениот премер за от-
странување на грешки во одржувањето на катастарот 
на недвижности.

(4) Агенцијата ги изготвува следните видови на гео-
детски елаборати:

1.Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на одржување (запишување на недвижности со 
незапишани права и спроведување на промени)  на нед-
вижностите сопственост на Република Македонија и

2.Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на ажурирање на податоците од катастарот на 
недвижности по службена должност во случаите од 
член 57 став 3 од Законот за катастар на недвижности.

(5) Геодетските елаборати од став (1) на овој член, 
се изготвуваат во писмена и електронска форма.

(6) Геодетските елаборати од став (3) на овој член 
се доставуваат до Агенцијата на заверка, одобрување и 
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спроведување, а геодетските елаборати од став (4) на 
овој член се одобруваат и спроведуваат.

Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на запишување на недвижности   кои останале 

со незапишани права

Член 74
(1) Геодетскиот елаборат од извршениот премер во 

функција на запишување на недвижности   кои остана-
ле со незапишани права треба да содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на катастарска пар-

цела,
- изјава за согласност за прифаќање на граничната 

линија и ново утврдената површина на катастарската 
парцела заверена на нотар (само кога се работи за про-
мена на гранична линија на катастарска парцела), 

- скица  на премерување на згради, посебни и заед-
нички делови на згради и други објекти,

- изјава за идентификација,
- дигитален катастарски план (во понатамошниот 

текст: ДКП) за ново утврдената состојба на недвижнос-
та предмет на премерот во соодветен формат,

- предлог на нова состојба и
- други податоци. 
(2) Покрај податоците од став (1) на овој член гео-

детскиот елаборат содржи и податоци од ГКИС во ори-
гинална форма и тоа:

- извод од дигитален катастарски план со координа-
ти на детални точки или извод од аналоген катастарски 
план со нумерација на деталните точки на катастарска-
та парцела/зграда, односно фотокопија од аналоген ка-
тастарски план со нумерација на деталните точки на ка-
тастарската парцела/зграда,

- пописен лист со незапишани права,
- список на заверени координати за точките од гео-

детска основа (една/три во зависност од методата на 
премерување).

(3) Покрај податоците од став (1) и став (2), геодет-
скиот елаборат може да содржи:

- уверение за идентификација во функција на запи-
шување на недвижности   кои останале со незапишани 
права во катастар на недвижности, изготвено од страна 
на Агенцијата и

- други податоци.
 

Геодетски елаборат од извршениот премер во функција 
на одржување на катастарот на недвижностите

Член 75
(1) Геодетскиот елаборат од извршениот премер во 

функција на одржување на катастарот на недвижности-
те треба да содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на катастарска пар-

цела,
- скица  на премерување на згради, посебни и заед-

нички делови на згради и    други објекти,
- ДКП за ново утврдената состојба на недвижноста 

предмет на премерот во соодветен формат,
- предлог на нова состојба и
- други податоци. 

(2) Покрај податоците од став (1) на овој член гео-
детскиот елаборат содржи и податоци од ГКИС во ори-
гинална форма и тоа:

- извод од дигитален катастарски план со координа-
ти на детални точки или извод од аналоген катастарски 
план со нумерација на деталните точки на катастарска-
та парцела/зграда, односно фотокопија од аналоген ка-
тастарски план со нумерација на деталните точки на ка-
тастарската парцела/зграда,

- список на заверени координати за точките од гео-
детска основа (една/три во зависност од методата на 
премерување),

- имотен лист,
- лист за предбележување на градба,
- евидентен лист, 
- фотокопија од скица на премерување на внатреш-

на површина и
- други податоци.

Геодетски елаборат од извршениот премер за 
ажурирање на податоците за недвижностите

Член 76
(1) Геодетскиот елаборат од извршениот премер, за 

ажурирање на податоците за недвижностите во функци-
ја на усогласување на податоците од катастарот на нед-
вижности со фактичката состојба треба да содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на катастарска пар-

цела,
- ДКП за ново утврдената состојба на недвижноста 

предмет на премерот во соодветен формат,
- предлог на нова состојба,
- изјава за согласност за прифаќање на граничната 

линија и ново утврдената површина на катастарската 
парцела заверена на нотар (само кога се работи за про-
мена на гранична линија на катастарска парцела), и

- други податоци. 
(2) Покрај податоците од став (1) на овој член гео-

детскиот елаборат содржи и податоци од ГКИС во ори-
гинална форма и тоа:

- извод од дигитален катастарски план со координа-
ти на детални точки или извод од аналоген катастарски 
план со нумерација на деталните точки на катастарска-
та парцела/зграда, односно фотокопија од аналоген ка-
тастарски план со нумерација на деталните точки на ка-
тастарската парцела/зграда,

- список на заверени координати за точките од гео-
детска основа (една/три во зависност од методата на 
премерување),

- имотен лист, и
- други податоци.

Геодетски елаборат од извршениот премер во функција 
на востановување на катастарот на инфраструктурни

објекти

Член 77
(1) Геодетскиот елаборат од извршениот премер на 

инфраструктурни објекти во функција на востановува-
ње на катастарот на инфраструктурни објекти треба да 
содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
-теренска скица на премерување на инфраструкту-

рен објект,
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- ДКП за ново утврдената состојба на инфраструк-
турниот објект предмет на премерот во соодветен фор-
мат,

- предлог на нова состојба и
- други податоци. 
(2) Покрај податоците од став (1) на овој член гео-

детскиот елаборат треба да содржи податоци од ГКИС 
во оригинална форма и тоа:

- извод од дигитален катастарски план (цел/дел), од-
носно фотокопија од аналоген катастарски план и

- список на заверени координати за точките од гео-
детска основа поставени по трасата на инфраструктур-
ниот објект.

Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на одржување и отстранување на грешки во

катастарот на инфраструктурни објекти

Член 78
(1) Геодетскиот елаборат од извршениот премер на 

инфраструктурни објекти во функција на одржување и 
отстранување на грешки во катастарот на инфраструк-
турни треба да содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на инфраструкту-

рен објект,
- ДКП за ново утврдената состојба на инфраструк-

турниот објект предмет на премерот во соодветен фор-
мат,

- предлог на нова состојба и
- други податоци. 
(2) Покрај податоците од став (1) на овој член гео-

детскиот елаборат треба да содржи податоци од ГКИС 
во оригинална форма и тоа:

- извод од дигитален катастарски план (цел/дел), од-
носно фотокопија од аналоген катастарски план,

- список на заверени координати за точките од гео-
детска основа поставени по трасата на инфраструктур-
ниот објект,

- имотен лист за инфраструктурни објекти,
- лист за предбележување на инфраструктурен об-

јект,
- евидентен лист за инфраструктурни објекти и
- други податоци.

Геодетски елаборат од извршениот премер за отстра-
нување на грешка во одржувањето на катастарот 

на недвижности

Член 79
(1) Геодетскиот елаборат од извршениот премер за 

отстранување на грешка во одржувањето на катастарот 
на недвижности треба да содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на катастарска пар-

цела,
- скица  на премерување на згради, посебни и заед-

нички делови на згради и други објекти,
- ДКП за ново утврдената состојба на недвижноста 

предмет на премерот во соодветен формат,
- предлог на нова состојба и
- други податоци. 

(2) Покрај податоците од став (1) на овој член гео-
детскиот елаборат содржи и податоци од ГКИС во ори-
гинална форма и тоа:

- извод од дигитален катастарски план со координа-
ти на детални точки или извод од аналоген катастарски 
план со нумерација на деталните точки на катастарска-
та парцела/зграда, односно фотокопија од аналоген ка-
тастарски план со нумерација на деталните точки на ка-
тастарската парцела/зграда,

- список на заверени координати за точките од гео-
детска основа (една/три во зависност од методата на 
премерување),

- имотен лист,
- лист за предбележување на градба,
- евидентен лист, 
- фотокопија од скица на премерување на внатреш-

на површина и
- други податоци.

Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на одржување на недвижностите сопственост

на Република Македонија

Член 80
Геодетскиот елаборат од извршениот премер во 

функција на одржување (запишување на недвижности 
со незапишани права и спроведување на промени) на 
недвижностите сопственост на Република Македонија 
може да содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на катастарска пар-

цела,
- скица  на премерување на згради, посебни и заед-

нички делови на згради и други објекти,
- изјава за идентификација,
- ДКП за ново утврдената состојба на недвижноста 

предмет на премерот во соодветен формат,
- предлог на нова состојба,
- извод од катастарски план, 
- пописен лист со незапишани права,
- фотокопија од скица на премерување на внатреш-

на површина,
- други податоци.

Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на ажурирање на податоците од катастарот

на недвижности по службена должност

Член 81
Геодетски елаборат од извршениот премер во фун-

кција на ажурирање на податоците од катастарот на 
недвижности по службена должност во случаите од 
член 57 став 3 од Законот за катастар на недвижности 
содржи:

- насловна страна,
- страна со содржина на геодетскиот елаборат,
- технички извештај за извршениот премер,
- оригинални теренски мерења,
- теренска скица на премерување на катастарска пар-

цела,
- скица  на премерување на згради, посебни и заед-

нички делови на згради и други објекти,
- катастарски план, 
- предлог на нова состојба,
- список на точки од геодетска основа и
- други податоци.
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Формат, потпишување, ставање печат и 
прошивање на геодетскиот елаборат

Член 82
(1)  Овластениот геодет регистриран како трговец 

поединец овластен геодет, односно вработен во тргов-
ското друштво за геодетски работи своерачно ја потпи-
шува насловната страна на геодетскиот елаборат изгот-
вен во писмена форма и на истата става печат. 

(2) Геодетскиот елаборат во писмена форма се про-
шива со емственик (конец во жолто-црвена боја) и крае-
вите на конецот се лепат на првата страна со хартиена 
бела леплива трака, на која трака на двете страни се ста-
ва печат од изготвувачот на геодетскиот елаборат.

 (3) Геодетскиот елаборат во електронска форма се 
изготвува во еден документ во „pdf“ формат, се потпи-
шува со дигитален сертификат издаден од овластен из-
давач од страна на овластениот геодет од став (1) на 
овој член. Овој геодетски елаборат во прилог ги соджи 
и графичките податоци во соодветен формат.

 (4) Графичките податоци од став (3) на овој член 
кои се однесуваат на катастарските парцели, зградите и 
инфраструктурните објекти се изготвуваат во„*.xml / 
*.gml“ формат.

(5) Геодетскиот елаборат од став (3) на овој член се 
доставува по електронски пат.

(6)Насловната страна на геодетскиот елаборат ја за-
верува и одобрува стручно лице од геодетска насока, 
овластено од директорот на Агенцијата.

Прилози на геодетските елаборати

Член 83
(1) Формата и содржината на насловната страна, со 

податоци за видовите на геодетските елаборати од чле-
новите  74, 75, 76, 77, 78 и 79 на овој правилник се даде-
ни во прилог број 5, кој е составен дел на овој правил-
ник.

(2) Формата и содржината на насловната страна, со 
податоци за видовите на геодетските елаборати од чле-
новите 80 и 81  на овој правилник се дадени во прилог 
број 6, кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на страната со содржина 
на геодетските елаборати од членовите 74, 75, 76, 77, 
78 и 79 на овој правилник се дадени во прилог број 7, 
кој е составен дел на овој правилник.

(4)Формата и содржината на страната со содржина 
на геодетските елаборати од членовите  80 и 81 на овој 
правилник се дадени во прилог број 8, кој е составен 
дел на овој правилник.

(5) Формата и содржината на техничкиот извештај 
на геодетските елаборати членовите 74, 75, 76, 77, 78 и 
79 на овој правилник се дадени во прилог број  9, кој е 
составен дел на овој правилник.

(6) Формата и содржината на техничкиот извештај 
на геодетските елаборати членовите 80 и 81   на овој 
правилник се дадени во прилог број  10, кој е составен 
дел на овој правилник.

(7) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување  на катастарска парцела од членовите 80 
и 81 на овој правилник се дадени во прилог број 11, кој 
е составен дел на овој правилник. 

(8) Формата и содржината на скицата на премерува-
ње  на внатрешна површина  од членовите 80 и 81 на 
овој правилник се дадени во прилог број 12, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(9) Формата и содржината на изјавата за идентифи-
кација од членот 74  на овој правилник се дадени во 
прилог број 13, кој е составен дел на овој правилник.

(10) Формата и содржината на изјавата за идентифи-
кација од членот 80  на овој правилник се дадени во 
прилог број 14, кој е составен дел на овој правилник.

(11) Формата и содржината на предлогот на нова 
состојба од членовите 74, 75, 76 и 79  на овој правил-
ник се дадени во прилог број 15, кој е составен дел на 
овој правилник.

(12) Формата и содржината на предлогот на нова 
состојба од членовите 80 и 81  на овој правилник се да-
дени во прилог број 16 кој е составен дел на овој пра-
вилник.

(13) Формата и содржината на предлогот на нова 
состојба од член 77 и 78 на овој правилник се дадени 
во прилог број 17, кој е составен дел на овој правил-
ник.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84
(1) Имателите на инфраструктурните објекти, пода-

тоците, односно  техничката документацијата за ин-
фраструктурните објекти се должни да ја достават до 
Агенцијата во електронска форма во рокот утврден во 
член 256 од Законот за катастар на недвижности. 

(2)  Графичките податоци за инфраструктурните об-
јекти од став (1) на овој член имателите на инфраструк-
турните објекти се должни да ги достават во  „*.xml / 
*.gml“ формат.

(3) Описните податоци за инфраструктурните објек-
ти од став (1) на овој член имателите на инфраструктур-
ните објекти се должни да ги достават во форма и сод-
ржина дефинирана во прилог број 18 кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 85
(1) До мигрирањето на ДКП во Е-Кат како интегри-

рана база на графички и алфанумерички податоци, гра-
фичките податоци од член 82 став (3) на овој правил-
ник кои се однесуваат на катастарски парцели и згради 
ќе се изготвуваат во  „ dgn“ или „ dxf “ формат.

(2) Геодетските елаборати кои се изработени врз ос-
нова на користени податоци од Геодетско катастарски-
от информационен систем издадени од страна на 
Агенцијата  до мигрирањето на ДКП во Е-Кат, Агенци-
јата по службена должност ќе ги усогласи во формат на 
новиот Е-Кат систем и ќе ги земе во постапка на за-
верка/одобрување.

(3) Геодетските елаборати изработени до влегување-
то во сила на овој правилник, Агенцијата ќе ги земе во 
постапка на заверка/одобрување.

Член 86
 Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за премер и обра-
ботка на податоците од премерот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр: 28/11; 42/12 и 129/12, со ис-
клучок на одредбите од член 3 став 2 алинеја 2 и став 3 
алинеја 2 од Правилникот за изменување и дополнува-
ње на правилникот за премер и обработка на податоци-
те од премерот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр: 42/12), како и одредбите од Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за премер 
и обработка на податоците од премерот („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр: 129/12), кои ќе се 
применуваат до отпочнувањето со примена на катаста-
рот на инфраструктурни објекти.

Член 87
Овој правилник влегува во сила петнаесеттиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 01 – 15582/1 Претседател 
30 август 2013 година на Управен одбор,

Скопје Анета Јорданова, с. р.
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