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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2273. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 
52/2015) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

– ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Прилеп, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-3273/26 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2274. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 
52/2015) Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 14.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Градска општа болница „8-ми Септември“ 
-  Скопје. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Градска оп-
шта болница „8-ми Септември“ -  Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-3273/27 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2275. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 
52/2015) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -  

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Велес. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Велес, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-3273/28 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2276. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 
52/2015), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

– ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Гостивар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Гостивар, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-3273/29 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2277. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 

ЗАВОД „13-ТИ НОЕМВРИ“ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Јавната здравствена уста-
нова ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13-ти Ноември“ -  Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа ГЕРОНТО-
ЛОШКИ ЗАВОД „13-ти Ноември“ -  Скопје, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-3273/30 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2278. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 
52/2015), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.4.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕ-
ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТБЦ -  СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Институт за белодробни заболувања и ТБЦ 
-  Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Институт за 
белодробни заболувања и ТБЦ -  Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-3273/31 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

2279. 
Врз основа на член 11 став (3) од Законот за поста-

пување со бесправно изградени објекти („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13, 44/12, 115/14 и 199/14) министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на реше-
нието за одбивање на барањето за утврдување на пра-
вен статус на бесправен објект („Службен весник на 
Република Македонија“ 56/11) Прилогот се заменува 
со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-6771/1 Министер 

16 април 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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2280. 

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14 и 199/14), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

УРБАНИСТИЧКАТА СОГЛАСНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на урбанистичката согласност за бесправни објекти од 

значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, за бесправни објекти на здравствените уста-

нови за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, за бесправни објекти од локално значење соглас-

но со Законот за градење, за бесправни линиски инфраструктурни објекти, за бесправни линиски електронски ко-

муникациски мрежи и средства и за бесправни електронски комуникациски мрежи и средства. 

 

Член 2 

Урбанистичката согласност од член 1 на овој правилник се издава во А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на урбанистичката согласност за бесправни објекти од значење за Републиката соглас-

но со Законот за градење и друг закон, за бесправни објекти на здравствените установи за примарна, секундарна и 

терцијална здравствена заштита и за бесправни објекти од локално значење согласно со Законот за градење, се да-

дени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.  

Формата и содржината на урбанистичката согласност за бесправни линиски инфраструктурни објекти, бес-

правни линиски електронски комуникациски мрежи и средства и за бесправни електронски комуникациски мрежи 

и средства се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината 

на урбанистичката согласност (“Службен весник на Република Македонија“ бр.56/11) 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   

Бр. 01-6773/1  Министер 

16 април 2015 година  за транспорт и врски, 

Скопје  Миле Јанакиески, с.р. 

 



 Стр. 8 - Бр. 65                                                                             23 април 2015 
 



23 април 2015  Бр. 65 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 65                                                                             23 април 2015 
 



23 април 2015  Бр. 65 - Стр. 11 

 
 



 Стр. 12 - Бр. 65                                                                             23 април 2015 
 

 
 
 
 



23 април 2015  Бр. 65 - Стр. 13 

 
 

 
2281. 

Врз основа на член 21 став (10) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14 и 199/14), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС  

НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за утврдување на правен статус на бес-

правни објекти од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, за бесправни објекти на 

здравствените установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, за бесправни објекти од ло-

кално значење согласно со Законот за градење, за бесправни линиски инфраструктурни објекти, за бесправни ли-

ниски електронски комуникациски мрежи и средства и за бесправни електронски комуникациски мрежи и сред-

ства. 

 

Член 2 

Решението за утврдување на правен статус од член 1 на овој правилник се издава во А-4 формат, на хартија во 

бела боја. 

Формата и содржината на решението од став (1) на овој член за бесправни објекти од значење за Републиката 

согласно со Законот за градење и друг закон, за бесправни објекти на здравствените установи за примарна, секун-

дарна и терцијална здравствена заштита, за бесправни објекти од локално значење согласно со Законот за гра-

дење, се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.  

Формата и содржината на решението од став (1) на овој член за бесправни линиски инфраструктурни објекти, 

бесправни линиски електронски комуникациски мрежи и средства и бесправни електронски комуникациски мре-

жи и средства се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи  Правилникот за формата и содржина-

та на решението за утврдување на правен статус на бесправен објект (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.56/11 и 13/13). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   

Бр. 01-6778/1  Министер 

16 април 2015 година  за транспорт и врски, 

Скопје  Миле Јанакиески, с.р. 
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2282. 

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), министерот за 

транспорт и врски, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14) во членот 30 став (2) во делот Е-инфраструк-

тура во  алинеjата 2 по зборовите: “катни гаражи,” се додаваат зборовите: “станици за технички преглед на возила, 

полигон за обука на возачи, автобуски и железнички станици, пристаништа,”. 

 

Член 2 

Компатибилнатa класa на намени E2 – комунална  супраструктура се применува за градежни парцели со наме-

на Б4 (деловни простории) и при реализација на донесени урбанистички планови согласно максималниот дозво-

лен процент на учество на единечна класа на намена во однос на основната класа на намена и максимално дозво-

лениот процент на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена утврдени во 

Прилогот 2 на овој правилник. 

 

Член 3 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

   

Бр. 01-7026/1  Министер 

22 април 2015 година  за транспорт и врски, 

Скопје  Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2283. 

Врз основа на член 22-г став (4) од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 

124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), министе-

рот за животна средина и просторно планирање донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМА-

ТА ЗА ОБУКА ЗА ПРАВИЛНО РАКУВАЊЕ, СЕР-

ВИСИРАЊЕ, СОБИРАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И РЕ-

ЦИКЛИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛАДЕЊЕ 

И/ИЛИ СО ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СРЕД-

СТВА ЗА ЛАДЕЊЕ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 

ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ 

ЛИЦА КОИ ВРШАТ ОБУКА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 

СО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ И/ИЛИ СО ПРОИЗ-

ВОДИ КОИ СОДРЖАТ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ, 

КАКО И НАЧИНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО 

СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ И/ИЛИ СО ПРОИЗВОДИ 

КОИ СОДРЖАТ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на програмата за обука за правилно ракување, 

сервисирање, собирање, обновување и рециклирање на 

средствата за ладење и/или со производи кои содржат 

средства за ладење, поблиските услови што треба да ги 

исполнуваат правните лица кои вршат обука за поста-

пување со средства за ладење и/или со производи кои 

содржат средства за ладење, како и начинот за овласту-

вање за вршење на обука за постапување со средства за 

ладење и/или со производи кои содржат средства за ла-

дење. 

 

Член 2 

(1) Програмата за обука за правилно ракување, сер-

висирање, собирање, обновување и рециклирање на 

средствата за ладење и/или со производи кои содржат 

средства за ладење (во понатамошниот текст: Прог-

рама) се изготвува во А4 формат на хартија во бела 

боја.  

(2) Програмата се состои од два дела и тоа: 

- теоретски дел и 

- практичен дел.  

 (3) Теоретскиот дел содржи:  

- вовед; 

- основни елементи на ладилната техника; 

- добра сервисна практика; 

- собирање, обновување и рециклирање на сред-

ствата за ладење и 

- алтернативни средства за ладење и технологии. 

(4) Практичниот дел на Програмата се состои од 

практични вежби на активностите од став (3) алинеа 4 

и 5 на овој член. 

(5) Формата и содржината на Програмата се дадени 

во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Правните лица кои вршат обука за правилно ра-

кување, сервисирање, собирање, обновување и рецик-

лирање на средствата за ладење и/или со производи 

кои содржат средства за ладење треба да поседуваат 

просторија со површина од најмалку 36 м2 и истата 

треба да биде опремена со клупи и столчиња за најмал-

ку 20 слушатели и катедра за предавачи.  

(2) За реализација на практичниот дел на Програ-

мата, правните лица треба да ја поседуваат и следната 

опрема: 

- колектор со манометри за висок и низок притисок 

комплет со управувачки вентили, комплет со најмалку 

три црева со топчести вентили; 

- вакум пумпа; 

- машина за извлекување (евакуација) на средството 

за ладење; 

- сервисен цилиндер со вентили за течна и парна 

фаза; 

- електронска вага и 

- мал демонстрационен систем за ладење составен 

од ладилен компресор, сервисен вентил за вшмукување 

и потисната гранка, одвојувач на масло, кондензатор, 

ресивер, филтер-сушач, показно стакло со индикатор 

на влага, соленоиден вентил, испарувач, сервисен 

приклучок, акумулатор на течност (елиминатор на ка-

пки), опрема за оксигенско заварување (цилиндер со 

оксиген и ацетилен комплет со црева за заварување и 

бренер), цилиндер со азот во комплет со регулатор на 

притисок, со приклучок соодветен за приклучување на 

цревата за ладилното средство. 

 

Член 4 

 

(1) Правното лице кое ги исполнува условите од 

член 3 на овој правилник доставува барање до Минис-

терството за животна средина и просторно планирање 

за добивање на овластување за вршење обука. 

(2) Управата за животна средина врз основа на из-

вршен увид во правното лице проверува дали се испол-

нети условите за спроведување на обука за правилно 

ракување, сервисирање, собирање, обновување и ре-

циклирање на средствата за ладење и/или со производи 

кои содржат средства за ладење и доколку истите се 

исполнети доставува предлог до министерот за живот-

на средина и просторно планирање за издавање на ре-

шение за овластување за вршење на обука. 

(3) Доколку Управата за животна средина по из-

вршениот увид утврди дека правното лице не ги испол-

нува условите од член 3 на овој правилник доставува 
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предлог до министерот за животна средина и простор-

но планирање за донесување на решение за одбивање 

на барањето. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 

Бр. 13-3433/1 

Министер 

за животна средина и 

8 април 2015 година просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 

 

Прилог 
  

Програма за обука за правилно ракување, сервисирање, со-

бирање, обновување и рециклирање на средствата за ладе-

ње и/или со производи кои содржат средства за ладење 

 

1. Теоретски дел: 

1.1. Вовед – се наведуваат основни податоци за: 

- озонска обвивка и нејзино разградување и  

- влијание на средствата за ладење врз глобалното 

затоплување 

 

1.2 Основни елементи на ладилната техника: 

- вовед во ладилната техника; 

- својства на средствата за ладење и 

- ладилен циклус. 

 

1.3. Добра сервисна практика: 

- вакумирање на системот и 

- полнење на системот. 

 

1.4. Собирање, обновување и рециклирање на 

средствата за ладење: 

- безбедно ракување со средствата за ладење; 

- опрема за собирање и рециклирање; 

- методи за собирање на средството за ладење и 

- методи за рециклирање на средствата за ладење. 

 

1.5. Алтернативни средства за ладење и техноло-

гии: 

- процедури за обновување на средства за ладење. 

 

2. Практичен дел: 

- вежби за безбедно ракување со средствата за ла-

дење; 

- вежби со опрема за собирање и рециклирање; 

- примена на методи за собирање на средствата за 

ладење; 

- примена на методите за рециклирање на сред-

ствата за ладење и 

- вежби за начинот на обновување со средствата за 

ладење. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

2284. 

Врз основа на член 19 став (13) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 

33/15) министерот за информатичко општество и адми-

нистрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  И ОБРАЗЕЦОТ 

НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и образецот на привремена лиценца за инспектор 

(во натамошниот текст: привремената лиценца). 

 

Член 2 

Образецот на привремената лиценца се печати на 

хартија со А4 формат, во бела боја, кој е даден во при-

лог и е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Образецот на привремената лиценца во горниот лев 

агол го содржи грбот на Република Македонија, во 

продолжение стои текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА“,  под тоа стои текстот „ИНСПЕКЦИСКИ СО-

ВЕТ“, под кој се наоѓаат две линии од кој првата горна 

линија е потенка од втората долна линија. Под овие ли-

нии, на десната страна стои текстот „Сериски број:“, 

потоа е наведен законскиот основ за  издавање на прив-

ремената лиценца и органот кој ја издава привремената 

лиценца, под него во средина стои текстот „ПРИВРЕ-

МЕНА ЛИЦЕНЦА“, под кој има место за видот на 

инспекторот, името, татковото име и презимето, нази-

вот на инспекциската служба, називот на работното 

место  и  звањето на инспекторот. Во долниот лев агол 

на образецот на привремената лиценца има место за де-

нот, месецот и годината на одржување на седницата на 

Инспекцискиот совет, под кое стои текстот „Важи до: 

01.07.2016 година“. Во долниот десен агол на образе-

цот на привремената лиценца стои текстот „Претседа-

тел на Инспекциски совет“, а под него има место за 

името и презимето на претседателот на Инспекцискиот 

совет и место за потпис на претседателот на Инспек-

цискиот совет. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 Министер 

Бр. 12/1-1580/1 

17 април 2015 година 

за информатичко општество 

и администрација, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2285. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 17.4.2015 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Благој Дамјански, судија на Апелациониот суд Штип, 

поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 17.4.2015 година.  

 

Бр.02-641/1 Судски совет 

20 април 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

________ 

2286. 

Врз основа на член 52 став 1 и 2 од Законот за Со-

ветот за утврдување на факти и покренување на поста-

пка за утврдување одговорност на судија („Службен 

весник на РM“ бр.20/2015), Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија, објавува 

 

О  Г  Л  А   С 

ЗА ИЗБОР НА  ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА 

ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ 

ЗА СУДИЈА И ТОА: 

 

- три члена од редот на пензионирани судии; 

- три члена од редот на пензионирани јавни обвини-

тели; 

- два члена од редот на пензионирани универзитет-

ски професори на Правен факултет на универзитетите 

во РМ и 

- еден член од редот на пензионирани адвокати. 

 

На огласот може да се пријави секој кој на денот на 

објавување на огласот ги исполнува условите од член 6 

од Законот за Советот за утврдување на факти и покре-

нување на постапка за утврдување одговорност за су-

дија („Службен весник на РM“ бр.20/2015). 

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат 

писмено до Судскиот совет на Република Македонија.  

Кон пријавата кандидатите поднесуваат: 

- потврда за стаж; 

- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој и 

- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 

6 од Законот за Советот за утврдување на факти и пок-

ренување на постапка за утврдување одговорност за 

судија полагаат психолошки тест и тест за интегритет 

согласно член 11 од истиот закон. 

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 

тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.02-642/1 Судски совет 

20 април 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

________ 

2287. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 

150/2010 и 100/2011), објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Вишиот управен суд 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  

47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 

58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр. 150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховиќ“ б.б., 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се 

подигне во електронска форма на WEB страната на 

Судскиот совет на Република Mакедонија на следната 

адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 

                                                   

Бр.02-643/1 Судски совет 

20 април 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

2288. 

Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, 

член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухоплов-

ство (“Службен  весник на Република Македонија” 

бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12 и 

42/14), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-

ловство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, 

ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА 

ПЕРСОНАЛОТ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стручно оспособување, про-

верки, дозволи и овластувања на персоналот на контро-

лата на летање (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 86/10, 60/13 и 27/15), во членот 10 во ставот 

(1) точката 3) се брише. 

Точките 4) и 5) стануваат точки 3) и 4). 

Во ставот (2)  точката 3) се брише. 

Точките 4) и 5) стануваат точки 3) и 4). 

 

Член 2 

Во членот 11 ставот (1) се брише. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2). 

  

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-511/3 

Агенција цивилно 

воздухопловство  

15 април 2015 година Директор, 

Скопје м-р Горан Јандреоски, МБА 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

2289. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.03.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Ливоишта, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделението за катастар на нед-

вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ливоишта, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Ливоишта. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4348/1  

19 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2290. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.03.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Мерово, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мерово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Мерово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4349/1  

19 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2291. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.3.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Струга, која е во надлежност на одржување 

на  Одделението за катастар на недвижности  Струга. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Струга, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Струга. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 09-4897/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2292. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  атастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Глобочица/Присовјани, која е во 

надлежност на одржување на  Одделението за катастар 

на недвижности  Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Глобочица/Присовјани, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Глобочица/Присовјани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4898/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2293. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Ржаново/Локов, која е во над-

лежност на одржување на  Одделението за катастар на 

недвижности  Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Ржаново/Локов, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Ржаново/Локов. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4899/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2294. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.03.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Дренок, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Дренок, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Дренок. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4900/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2295. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Делогожди, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Струга. 



 Стр. 30 - Бр. 65                                                                             23 април 2015 
 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Делогожди, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Делогожди. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4901/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2296. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Претор, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Претор, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Претор. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4902/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2297. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Чепигово, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чепигово, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Чепигово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4903/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2298. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Тројкрсти, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Тројкрсти, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Тројкрсти. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 09-4904/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2299. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Плетвар, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Плетвар, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Плетвар. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4905/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2300. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Кален, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Кален, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Кален. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 09-4906/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2301. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Неготино-Полошко, која е во 

надлежност на одржување на  Одделението за катастар 

на недвижности  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Неготино-Полошко, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Неготино-Полошко. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4907/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2302. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Градец, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Градец, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Градец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4908/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2303. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Кучкарево, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Куманово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кучкарево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Кучкарево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 09-4909/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2304. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Добрача, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Добрача, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Добрача. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 09-4910/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2305. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Рич, која е во надлежност на од-

ржување на  Одделението за катастар на недвижности  

Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Рич, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Рич. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4911/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2306. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Едрениково, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Едрениково, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Едрениково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4912/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2307. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Иловица, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Струмица. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Иловица, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Иловица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4913/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2308. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.03.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Борисово, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Борисово, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Борисово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4914/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2309. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.03.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Белотино, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Белотино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Белотино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4915/1  

31 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2310. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 1.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Модрич, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Модрич, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Модрич.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-5013/1  

1 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2311. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 1.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Селци Буринец, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделението за катастар на нед-

вижности Струга. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Селци Буринец, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Селци Буринец.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-5014/1  

1 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2312. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Еднокуќево, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Еднокуќево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Еднокуќево.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-5015/1  

1 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2313. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ново Коњарево-Бадолен, која е 

во надлежност на одржување на Одделението за катас-

тар на недвижности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ново Коњарево-Бадолен, престануваат 

да важат аналогните катастарски планови за катастар-

ската општина Ново Коњарево-Бадолен.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-5016/1  

1 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2314. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ново Коњарево-Бадолен-Вон-

Град, која е во надлежност на одржување на Одделени-

ето за катастар на недвижности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ново Коњарево-Бадолен-Вон-Град, 

престануваат да важат аналогните катастарски планови 

за катастарската општина Ново Коњарево-Бадолен-

Вон-Град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-5017/1  

1 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

2315. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Вакaв, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

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

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

 
Бр. 09-5108/1  

2 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
2316. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Луке, која е во надлежност на од-
ржување на Одделението за катастар на недвижности 
Крива Паланка. 

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

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

 
Бр. 09-5109/1  

2 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
 

2317. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 2.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Пчиња-Вон-Град, која е во над-

лежност на одржување на Одделението за катастар на 

недвижности Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пчиња-Вон-Град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина Пчиња-Вон-Град.   

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

 
Бр. 09-5110/1  

2 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
2318. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вранче, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Прилеп. 

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

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

 
Бр. 09-5111/1  

2 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
2319. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.4.2015 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-5112/1  

2 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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