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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1045.  

Врз основа на член 19, став 1, точка 5 од Законот за 
одбрана (“Службен весник  на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ “МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК - 3“ 

 
I. Се одобрува влегување и престојување на стран-

ски вооружени сили на територијата на Република Ма-
кедонија наведени во дел II од оваа одлука, заради 
учество во вежбовна активност, теренска жива вежба 
“Македонски блесок - 3“ (во натамошниот текст: веж-
бовна активност), која ќе се одржи во периодот од 
19.05.2008 година до 30.05.2008 година, во Центарот за 
обука, Пепелиште и Армискиот полигон Криволак. 

II. Во вежбовната активност ќе земат учество: 
1. Во својство на набљудувачи и тоа: 
- двајца претставници од Армијата на Република 

Албанија, и 
- двајца претставници на Армијата на Република 

Хрватска, во временскиот период од 25.05.2008 година 
до 30.05.2008 година. 

2. Во својство на мобилен тренинг тим: 
- тројца офицери од Врховната команда на Сојуз-

ничките сили за Европа, во периодот од 19.05.2008 го-
дина до 30.05.2008 година, и  

- двајца офицери од Командата на Здружените сили 
во Неапол, во периодот од 23.05.2008 година до 
30.05.2008 година. 

3. Во својство на учесници на курс за ОСС концепт: 
- тројца претставници од Армијата на Република 

Албанија, и 
- тројца претставници на Армијата на Република 

Хрватска, во временскиот период од 24.05.2008 година 
до 30.05.2008 година. 

III. Финансиските трошоци за изведувањето на веж-
бовната активност, како и финансиските трошоци за 
сместување и исхрана на учесниците во вежбовната 
активност од точката I, потточката 1 на оваа одлука, ги 
обезбедува Министерството за одбрана, а финансиски-
те трошоци на учесниците во вежбовната активност од 
точката I, потточките 2 и 3 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на учесниците. 

IV. Подготовките и организацијата на единиците на 
армиите учеснички во вежбовната активност, ќе ги из-
врши Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, како и армиите на земјите чии претставници ќе 
учествуваат во истата. 

V. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
    Бр. 19-2496/1                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година              на Република Македонија,  
       Скопје                              м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1046. 

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05 
и 4/08), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ И ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 

 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање, рас-

поредување и поврат на јавните приходи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/06, 42/06, 
84/06, 138/06, 54/07 и 102/07) во шифрарникот на уп-
латни сметки за јавни приходи, во делот 1. Приходи на 
Републиката и на единиците на локалната самоуправа, 
во точката 1. Данок на добивка, уплатната сметка под 
реден број 10 се менува и гласи: 

 
10. 840-01151 Годишен данок на вкупен 

приход 
711229 

 
2. Во точката 3. Данок на промет на производи и ус-

луги, данок на додадена вредност и акцизи, во потточ-
ката 3.3. Акцизи, по реден број 30 се додаваат две нови 
уплатни сметки под реден број 31 и 32 кои гласат: 

 
31. 840-02923 акциза на дизел гориво ЕУРО-

ДИЗЕЛ (Д-Е IV) 
714262 

32. 840-02939 акциза на гасно масло-гори-
во за греење (ЕЛ-1) 

714263 

 
3. Во точката 5. Такси, во потточката 5.1. Админи-

стративни такси, по реден број 5 се додаваат две нови 
уплатни сметки под реден број 6 и 7 кои гласат: 

 
6. 840-03114 административни такси кои 

се плаќаат за списите и 
дејствијата кај органот над-
лежен за царина 

722317 

7. 840-03135 административни такси за 
индустриска сопственост 

 

 
При плаќањето на јавни приходи на уплатната сме-

тка 840-03135, приходното конто се пополнува зависно 
од основот на административната такса што се плаќа за 
индустриска сопственост. 

4. Точката 7. „Парични казни по посебни прописи“ 
се менува и гласи: „7. Глоби по посебни прописи“. 

Во уплатните сметки под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10 и 11. зборовите: „парични казни“ се заменуваат 
со зборот „глоби“. 

По редниот број 11 се додаваат четири нови уплат-
ни сметки под реден број 12, 13, 14 и 15 кои гласат: 

 
12. 840-05257 глоби за сторени прекршо-

ци од области во надлеж-
ност на органот за економија 

722123 

13. 840-05262 глоби за сторени прекршоци 
од области во надлежност на 
органот за животна средина 
и просторно планирање 

722124 

14. 840-05278 глоби за сторени прекршо-
ци од области во надлеж-
ност на органот за земјо-
делство, шумарство и водо-
стопанство 

722125 

15. 840-05283 глоби за сторени прекршо-
ци од области во надлеж-
ност на органот за транс-
порт и врски 

722126 
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5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 08-19408/1   
8 мај 2008 година                     Министер, 
        Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 

____________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1047. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
16 април 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВА член 34 алинеја 2 од Законот за 
судовите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/2006). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по сопс-
твена иницијатива и иницијатива на Стамен Филипов 
од Скопје, со Решение У.бр.256/2007 од 5 март 2008 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 34 алинеја 2 од Законот за судовите, затоа што 
пред Судот основано се постави прашањето за соглас-
носта на наведениот член од Законот со Уставот на Ре-
публика Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 34 
од Законот за судовите Управниот суд е надлежен да 
решава: 

- за законитоста на поединечните акти донесени во 
изборната постапка и на поединечните акти за избори, 
именувања и разрешувања на носители на јавни функ-
ции, ако тоа е определено со закон, како и за актите за 
именување, назначување и разрешување на раководни 
државни службеници, ако поинаку не е определено со 
закон. 

- за законитоста на актите на државните органи, 
Владата и на носителите на јавни овластувања, донесе-
ни во форма на пропис ако тие ги уредуваат поединеч-
ните односи. 

- за спор што ќе произлезе од спроведувањето и из-
вршувањето на одредбите на концесиските договори, 
договорите за јавни набавки кои се од јавен интерес, и 
за секој договор во кој една од страните е државен ор-
ган, организација со јавни овластувања, јавно претпри-
јатие, општините и градот Скопје склучен од јавен ин-
терес или заради вршење јавна служба (во понатамош-
ниот текст: управни договори). 

- против поединечни акти на органите на државната 
управа, Владата, други државни органи, општините и 
градот Скопје, организации утврдени со закон и на 
правни и други лица во вршењето на јавни овластува-
ња (носители на јавни овластувања), кога за решавање 
во втор степен против таквиот акт, не е обезбедена 
друга правна заштита и  

- одлучува за судир на надлежности меѓу органите 
на Републиката, меѓу општините и градот Скопје, меѓу 
општините на градот Скопје и по споровите настанати 
за судир на надлежности меѓу општините и градот 
Скопје и носителите на јавните овластувања, ако тоа е 
предвидено со закон, доколку со Уставот или законите 
не е предвидена поинаква судска заштита. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, една 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија е владеењето на правото. 

Согласно член 50 став 2 од Уставот, се гарантира 
судска заштита на законитоста на поединечните акти 
на државната управа и другите институции што вршат 
јавни овластувања.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Со Глава IV, „Уставен суд на Република Македони-
ја“, односно во членовите 108-113 од Уставот на Репуб-
лика Македонија се уредени прашањата за местото, уло-
гата и надлежноста на Уставниот суд. Овој орган на Ре-
публиката ја штити уставноста и законитоста, има устав-
но утврдени ингеренции, така што неговата надлежност 
не може да биде предмет на законско уредување.  

Со Законот за судовите се утврдува дека судската 
власт ја вршат судовите во Република Македонија, кои 
се самостојни и независни државни органи (член 1). 

Според член 22 од истиот закон, во судскиот си-
стем судската власт ја вршат основните судови, апела-
ционите судови, Управниот суд и Врховниот суд на Ре-
публика Македонија.  

Според член 25 од Законот за судовите Управниот суд 
се основа и ја врши судската власт на целата територија 
на Република Македонија, чие седиште е во Скопје.  

Со член 34 од наведениот закон, децидно е утврде-
на стварната надлежност на Управниот суд. Имено, 
Управниот суд е утврдено да решава за законитоста на 
актите на државните органи, Владата и на носителите 
на јавни овластувања, донесени во форма на пропис 
ако тие ги уредуваат поединечните односи. 

Тргнувајќи од наведеното, според Судот целта на 
Управниот суд, како посебен суд во судскиот систем 
на Република Македонија, конституиран со новиот За-
кон за судовите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.58/2006) е во насока на подобрување на 
ефикасноста, ажурноста и економичноста на судската 
контрола над законитоста на поединечните управни 
акти, во смисла на тоа дека истите се донесени во сог-
ласност со прописите од определените материјали од 
сферата и во постапка пропишана со закон, на кој на-
чин всушност се обезбедува заштита на законитоста на 
поединечните управни акти, а со тоа и заштита на пра-
вата и обврските на граѓаните во соодветна постапка.  

Според мислењето на Судот, ако целта на законода-
вецот била со формирањето на Управниот суд да се 
обезбеди судска заштита на правата и правните интере-
си на физичките и правните лица заради обезбедување 
на законитоста на поединечните управни акти, тогаш 
се поставува прашањето која била целта на законодаве-
цот на Управниот суд да му се довери надлежност 
утврдена во член 34 алинеја 2 од Законот за судовите, 
според која Управниот суд е надлежен да ја цени зако-
нитоста на актите на државните органи, Владата и на 
носителите на јавни овластувања, донесени во форма 
на пропис ако тие уредуваат поединечни односи.  

Според Судот, поаѓајќи од околноста дека со про-
пис се уредуваат поединечни односи на општ начин, 
односно се уредуваат правни правила на однесување на 
определен број субјекти врз основа на кои се решава за 
конкретни ситуации, односно за права и обврски на 
физички и правни лица, произлегува дека со оспорена-
та алинеја 2 на членот 34 од Законот за судовите, со ко-
ја на Управниот суд му се дава надлежност да ја цени 
законитоста на прописите со кои се уредуваат поеди-
нечни односи, Судот оцени дека се остава простор за 
навлегување во надлежноста на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија, утврдена во членот 110 од Уста-
вот. Имено, до ваква констатација се доаѓа ако се има 
во вид содржината на оспорената алинеја 2 на членот 
34 од Законот, според која Управниот суд ги цени про-
писите со кои се уредуваат поединечни односи на општ 
начин, наместо да ги цени само оние акти со кои се ре-
шава за конкретни права и обврски.  
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Тргнувајќи од напред наведените причини, Судот 
утврди дека Управниот суд не може да биде надлежен 
за оценување на законитоста на прописите со кои се 
уредуваат односи, што всушност, според уставната 
определба е надлежност на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија.  

Со оглед на наведеното, а при тоа, имајќи ги во вид 
уставните одредби за надлежноста на Уставниот суд на 
Република Македонија, во однос на одредбите на Зако-
нот за судовите, во кои е утврдена стварната надлеж-
ност на Управниот суд, а посебно содржината на чле-
нот 34 алинеја 2 од Законот, според Судот оспорената 
алинеја 2 на членот 34 од Законот за судовите не е до-
волно јасна и остава простор за погрешно толкување на 
надлежноста на Управниот суд, поради што истата не е 
во согласност со начелото на владеење на правото, ка-
ко една од темелните вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија, утврдена со член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и исто-
времено не е во согласност со член 110 од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.256/2007                         Претседател  

16 април 2008 година    на Уставниот суд на Република  
    Скопје                                 Македонија, 
                                   д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

____________ 
1048. 

И С П Р А В К А 
 
Во Одлуката на Уставниот суд на Република Маке-

донија У.бр. 21/2007 од 9 април 2008 година објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
56/2008 година во точката 7 каде што се наведени су-
диите на Уставниот суд на Република Македонија по-
ради техничка грешка е изоставен судијата Игор Спи-
ровски. 

Оттука, точката 7 од наведената одлука треба да 
гласи: „Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судии-
те Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов“. 

 
               Претседател 
                на Уставниот суд на Република 
                            Македонија, 
                       д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1049. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Биљановце, вонградежен реон – Општина 
Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Биљановце, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6771/1                                    
8 мај 2008 година                               Директор, 

 Скопје                                Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1050. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Слупчане, вонградежен реон – Општина 
Липково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Слупчане, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6772/1                                    
8 мај 2008 година                                 Директор, 

 Скопје                                Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1051. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Враниште, вонградежен реон – Општина 
Струга. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Враниште, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78).  
   Бр. 09-6773/1                                    
8 мај 2008 година                                Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
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1052. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Јабланица/Лакаица, вонградежен реон – Оп-
штина Струга. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Јаблани-
ца/Лакаица, вонградежен реон, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6774/1                            
8 мај 2008 година                                Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1053. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарска оп-
штина Франгово, вонградежен реон – Општина Струга. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Франгово, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-6775/1                              
8 мај 2008 година                                 Директор, 
        Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1054. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за катастарската оп-
штина Порој, вонградежен реон-Општина Тетово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Порој, вонгра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78).  
   Бр. 09-6776/1   
8 мај 2008 година                               Директор, 

   Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1055. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-
јиште во катастар на недвижности за катастарската оп-
штина Пирок, вонградежен реон-Општина Боговиње. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Пирок, вонгра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78).  
    Бр. 09-6777/1   
8 мај 2008 година                                Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1056. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Слатино, вонградежен реон – Општина Теарце. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Слатино, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78).  
   Бр. 09-6781/1                           
9 мај 2008 година                                Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1057. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на земји-

ште во катастар на недвижности за катастарската општина 
Стримница, вонградежен реон – Општина Желино. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Стримница, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-6782/1                            
9 мај 2008 година                              Директор, 
         Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1058. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на земји-

ште во катастар на недвижности за катастарската општина 
Џепчиште, вонградежен реон – Општина Тетово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Џепчиште, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-6783/1                             
9 мај 2008 година                                Директор, 
         Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1059. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Отља, вонградежен реон – Општина Липково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Отља, вонгра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-6784/1                             
9 мај 2008 година                               Директор, 
         Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

1060. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на земји-

ште во катастар на недвижности за катастарската општина 
Романовце, вонградежен реон – Општина Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Романовце, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-6785/1                            
9 мај 2008 година                               Директор, 
         Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1061. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Охрид 1-Општи-
на Охрид.  

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Охрид 1, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-6786/1   
9 мај 2008 година                               Директор, 

  Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1062. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија (“Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 
и 121/07), Министерството за труд и социјална полити-
ка  

О Б Ј А В У В А 
 
1. Стапката на трошоците на живот за месец април 

2008 година, во однос на месец март 2008 година, е по-
висока за 0,4%. 

2. Правото на пораст на платите за месец април 
2008 година, во однос на месец март 2008 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,2%.  

               Министер,  
Љупчо Мешков, с.р. 
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ПП   ОО   РР   АА   ЧЧ   КК   АА   ББ РР ..   66 11   

   Со ова неотповикливо го порачувам изданието Кривичен законик во ______  примероци. 
 

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по 
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс 
број + 389-2-311-22-67. 
 
Порачател: ______________________________________.  Место: ________________________ 
ул. ______________________________ бр. ____________, тел./факс ______________________ 

 
  Потпис на порачателот 

Во _________, _______2008 година.         (М.П.)           ___________________ 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


