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800.
Врз основа на член 33 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14,188/14,44/15,193/15,11/18 и
21/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА OДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ВИСИНА НА
ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК И НАЧИНОТ
НА НЕГОВОТО ПЛАЌАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ
1965-1980/2155-2170 MHZ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање
на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz на
целата територија на Република Северна Македонија,
донесена од директорот на Агенцијата за електронски
комуникации бр.0805-255/6 од 6.2.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-859/1
5 март 2019 година
Скопје

Стр.
810.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

801.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН
Член 1
Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за
краткорочен престој во Република Северна Македонија
за државјаните на Република Азербејџан, до 90 дена во
текот на 180 дена, во периодот од 16 март 2019 година
до 15 септември 2019 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1732/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

802.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА ТАЈВАН
Член 1
Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за
влез и краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Тајван, носители на тајвански патни исправи во кои е впишан и бројот на личната
карта, до 90 дена во текот на 180 дена, во периодот од
1 април 2019 година до 31 март 2020 година.
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Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

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

805.
Врз основа на член 38 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16,
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

Бр. 45-1733/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

803.
Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од
Законот за сметање на времето („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00,
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11,
15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
5 март 2019 година, донесе
О Д Л УК А
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2019
ГОДИНА
1. Летното сметање на времето во 2019 година започнува на 31 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час нанапред времето во 02h 00min
00s се смета како 03h 00min 00s.
2. Летното сметање на времето во 2019 година се
завршува на 27 октомври во 03h 00min 00s, така што
со поместување за еден час наназад времето во 03h
00min 00s се смета како 02h 00min 00 s.
3. Часот кој на 27 октомври 2019 година, поради поместувањето за еден час наназад се појавува двапати
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува –
првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-1855/1
5 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
804.

ОБЈАВА

Договорот за воено финансиска соработка помеѓу
Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција (2016), склучен во Скопје на 30 декември
2016 година и во Анкара на 31 декември 2016 година,
ратификуван од турска страна и од Собранието на Република Македонија на 20 февруари 2018 година и објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број
36 од 26 февруари 2018 година, во согласност со член 9
од истиот, влегува во сила на 5 февруари 2019 година.
27 февруари 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА
ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА
ГРАДБИ, НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ И
ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација,
управител на градба, изведувач на градби, надзор над
изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците, како и формата и содржината и начинот на
водење на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/13 и 101/14) во членот 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во членот 6 зборовите „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 3
Во членот 7 став 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.
Член 4
Прилoзите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се заменуваат
со нови Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кои се составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2245/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.
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806.
Врз основа на член 39 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА
РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА И ЗА НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ
ОВЛАСТУВАЊА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластувања за изработка
на проектна документација, за ревизија на проектна документација, за инженер за изведба и за надзорен инженер, формата и содржината на образецот на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.
101/13), во членот 11 став 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилoзите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои се составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2246/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

11 март 2019
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Бр. 53 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 53

11 март 2019

11 март 2019

Бр. 53 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 53
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11 март 2019
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807.
Врз основа на член 288 став 3 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и
64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ИСТАКНУВАЊЕ НА ЛОГОТО НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на истакнување на логото на Капетанијата на пристаништата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), во членот 2 став 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2249/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.
__________

808.
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и
64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТИ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на пливачки објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/11), во членот 3 став 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2250/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Стр. 26 - Бр. 53
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
809.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011и 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) и член 5 став 11 од Законот за преземање на
акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр.
69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016 и
248/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на
26.2.2019 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
(1) Со Правилникот за критериумите за утврдување
на заедничко дејствување (во понатамошниот текст:
Правилник) поблиску се пропишуваат критериумите за
утврдување на заедничко дејствување од член 5 ставови 1, 2, 4 и 5 од Законот за преземање на акционерски
друштва („Службен весник на РМ“ брoj 69/2013,
188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016 и 248/2018).
Член 2
(1) За лица кои дејствуваат заеднички во смисла на
член 5 став 1 алинеа 1 од Законот за преземање на акционерски друштва, се сметаат лица кои ги поврзуваат
следните околности во врска со стекнувањето со хартии од вредност:
- временскиот период во кој ги стекнувале хартиите
од вредност, во случаите кога две или повеќе лица во
одреден временски период истовремено или постепено
купуваат хартии од вредност на друштвото;
- начинот на стекнување на хартиите од вредност,
кога хартиите од вредност се стекнати од страна на две
или повеќе лица на идентичен начин - трговски преноси или нетрговски преноси без разлика на основот на
нетрговскиот пренос, а особено во случај на трговски
преноси:
а) кога хартиите од вредност лицата ги купувале од
едно исто лице, било како сопственик било како полномошник на други сопственици на хартии од вредност
или
б) кога при трговскиот пренос условите за продажба се непазарни, невообичаени или
в) кога трансакциите се извршени преку исто овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност или
г) кога во врска со хартиите од вредност на целното
друштво преку медиумите вклучувајќи го и интернетот
или на друг начин, се објавени информации кои влијаат на обемот на тргување или цената на хартијата од
вредност или други информации од кои може да се зак-
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лучи дека две или повеќе лица стекнале или имаат намера да се стекнат со хартии од вредност на целното
друштво или
д) кога едно или повеќе лица се стекнале со хартиите од вредност во свое име, а за сметка на друго лице,
односно кога парични средства за купување на хартиите од вредност во име на овие лица се обезбедени од
страна на другото лице или другото лице им нуди други поволности на овие лица или постојат други дејствија кои укажуваат дека лицата стекнувале во свое
име, а за сметка на другото лице или
ѓ) кога едно или повеќе лица склучиле договори
или презеле други дејствија со друго лице (купувач) од
кои произлегува дека лицето или лицата се обврзуваат
дека ќе му ги продадат акциите што ги поседуваат во
целното друштво или со кои се договараат за остварувањето на правото на глас или
е) кога хартиите од вредност се дадени во депозит,
во залог или друго финансиско обезбедување или кога
на друг начин е пренесено правото на глас на лице кое
има право да глса во негово име и по сопствена процена, односно без упатсво за гласање од законски имател;
ж) кога привремено се пренесува правото на глас од
законски имател на хартии од вредност на лице, кое
врз основа на полномошно има право да гласа во негово име и по сопствена процена, без упатство за гласање, а тоа претставува прикриен начин на договарање
чија цел е стекнување и зацврстување на контролата
врз целното друштво.
- процентуалното учество во вкупниот број на
хартии од вредност што веќе го имаат, поединечно и
заедно со лицата со кои дејствуваат заеднички, пред
дополнителното стекнување со хартии од вредност
на друштвото, особено кога пред стекнувањето заедно поседуваат помалку од контролниот праг на преземање или помалку од потребното мнозинство утврдено со закон и статутот на друштвото за донесување на одлуки;
- процентуалното учество на дополнително стекнатите хартии од вредност во вкупниот број на хартии од
вредност на друштвото на секое од лицата поединечно
и заедно со другите лица, особено кога процентуалните
учества на секое од лицата кои дејствуваат заеднички
се исти или слични, кога поединечно или заедно го
надминуваат контролниот праг за преземање или потребното мнозинство за донесување на одлуки или кога
меѓу нив има лица кои претходно не биле акционери на
друштвото или пак нивното учество било незначително
или недоволно за остварување на контрола во друштвото.
(2) Во случај на давање на полномошно од страна
на повеќе акционери на едно лице согласно став 1
алинеја 2 точка ж) од овој член полномошникот е
должен во рок од 5 работни дена пред одржувањето
на Собранието, да достави известување до Комисијата за намерата и причините за давањето на полномошната, бројот на акции за кои се дадени полномошната, како и дали истите се со или без инструкции за гласање.
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(3) Известувањето од став 2 на овој член полномошникот го поднесува до Комисијата во писмена
форма исклучиво на пропишаниот Oбразец кој е даден
прилог кон овој Правилник.
Член 3
(1) Во смисла на член 5 став 1 алинеjа 5 од Законот
за преземање на акционерски друштва, заеднички дејствуваат и лица кои на собранието на акционери на
целното друштво предложиле именување или разрешување на членови на органи на управување, односно
надзорен одбор, или други одлуки кои се однесуваат на
стратешките и деловните политики на друштвото,
предметот на работење, како и статусните промени, а
кои се носат со мнозинство од присутните гласови на
собранието и кои гласале за донесување на такви одлуки.
(2) При оценување дали лица дејствуваат заеднички
во смисла на член 5 став 1 алинеја 5 од Законот за преземање на акционерски друштва, кога одлуките се однесуваат на изборот на членовите на органот на управување односно надзорниот одбор на целното друштво,
се води сметка и за следните состојби:
а) дали постои заедничко дејствување помеѓу некој
од предложените членови на органот на управување,
односно на надзорниот одбор и било кој од акционерите кои ги предлагаат. Се смета дека постои заедничко
дејствување доколку се исполнети следните услови:
- постои или постоело претходно заедничко дејствување помеѓу акционерите кои ги предлагаат и
предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор;
- помеѓу акционерите кои ги предлагаат и предложените членови на органот на управување, односно на
надзорниот одбор во врска со предложениот избор, постојат пишани или непишани договори или спогодби;
б) бројот на предложените членови на органот на
управување, односно на надзорниот одбор што се избира или се заменува во однос на вкупниот број на членови на органот на управување, односно на надзорниот
одбор.
в) позициите во органот на управување, односно
надзорниот одбор што ги имале членовите чија смена
се предлага, а ќе ги преземат предложените членови на
органот на управување, односно на надзорниот одбор.
г) траењето на мандатот на предложените членови
на органот на управување, односно на надзорниот одбор.
д) дали некој од акционерите кои ги предлагаат
членовите на органот на управување, односно на надзорниот одбор, директно или индиректно, ќе има друг
интерес од нивниот избор освен неговиот интерес за
акциите на друштвото.
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ѓ) дали ново избраните лица за членови на органот
на управување, односно на надзорниот одбор на целното друштво, непосредно пред изборот стекнувале хартии од вредност од целното друштво кои заедно со хартиите од вредност на лицата кои го предложиле нивниот избор го надминуваат контролниот праг на преземање, а изборот за членови на органот на управување,
односно на надзорниот одбор е извршен веднаш по
стекнувањето на акциите.
Член 4
(1) За лица кои дејствуваат заеднички во смисла на
член 5 став 2 од Законот за преземање на акционерски
друштва, се сметаат правно/и лице/а односно физичко/и и правно/и лице/а, кога едно од нив непосредно или посредно го контролира другото лице или другите лица, во смисла на член 3 точка 11 од Законот за
преземање на акционерски друштва.
Член 5
(1) Во смисла на член 5 став 4 од Законот за преземање на акционерските друштва, правни лица дејствуваат заеднички кога се правно самостојни друштва, а
кои воспоставуваат меѓусебни односи согласно Законот за трговски друштва како:
- Друштво кое во друго друштво има значајно учество, мнозинско учество или мнозинско право на одлучување, како и заемно учество и
- Друштво кое е зависно или владеачко друштво односно друштво кое има преовладувачко влијание.
Член 6
(1) Критериумите за заедничко дејствување дефинирани со овој Правилник се утврдуваат самостојно
или кумулативно, во зависност од целокупно утврдените околности за секој конкретен случај.
Член 7
(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на критериумите за заедничко дејствување („Службен весник
на РСМ“ бр. 182/2013 и 81/2014).
Број 08-258/1
26 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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ОБЈАВУВА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

1. Стапката на трошоците на живот за месец јануа-

810.
Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015,
192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ри 2019 година, во однос на месец декември 2018 година, е пониска за 0,1%.
2. Исплатата на платите за месец јануари 2019 година, во однос на месец декември 2018 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

платите во Република Македонија, ја вршат на нивото
на правото утврдено за претходниот месец.

ПЛАНОВИ
Министер
На ден 27.2.2019 година се става во примена базата

за труд и социјална политика,

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

Мила Царовска, с.р.

тастарската општина Челопек-вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарска општина Челопек-вон-град, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Челопек-вон-град.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
812.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Маке-

Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,

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

27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика

Северна Македонија“.

го утврдува и објавува

Бр. 0917-2889/1

Агенција за катастар на недвижности

27 февруари 2019 година
Скопје

Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
811.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник

Индексот на цените на мало во Република Северна
Македонија во периодот јануари-февруари 2019 година, во однос на просечните цени на мало во 2018 година, изнесува -0,6%.

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика

Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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