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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6419. 
Врз основа на член 68 од Законот за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14, 

33/15 и 98/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ ЗA 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на 

судските службеници за 2016 година изнесува 76,8 де-

нари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2016 година. 

 

Бр. 42-12704/1 Заменик на претседателот 

 29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6420. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 

139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 

173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-

НАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма 

со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони за 2015 година бр.01-684/2 од 

18.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 

зони, на седницата, одржана на 18.12.2015 година.  

  Стр. 
6433. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за од-
ржување на катастарот на недвиж-
ностите .................................................  47 

6434. Правилник за формата и начинот 
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за градежно земјиште ..........................  47 

 Огласен дел....................................... 1-36 

 

 
 

 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-13017/1 Заменик на претседателот 

 29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6421. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-

возот на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 29.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБО-

ТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈА-

ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИ-

ЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Програмата за работа и Финансиски-

от план на Агенцијата за странски инвестиции и про-

моција на извозот на Република Македонија за 2015 го-

дина бр.02-2292/3 од 16.12.2015 година, усвоена од 

Управниот одбор на Агенцијата за странски инвести-

ции и промоција на извозот на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 16.12.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-13049/1 Заменик на претседателот 

 29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6422. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 

62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

29.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС 

НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ 

НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО  

2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ 

на ново задолжување преку издавање на државни хар-

тии од вредност кои во името на Република Македони-

ја ќе ги издава Министерството за финансии во 2016 

година. 

2. Максималниот износ на ново задолжување преку 

издавање на државни хартии од вредност во 2016 годи-

на ќе изнесува 10.455.000.000,00 (десет милијарди че-

тиристотинипедесетипет милиони) денари.  

3. Издавањето на државните хартии од вредност се 

врши согласно Календарот за планираните емисии на 

државните хартии од вредност кој го утврдува и обја-

вува Министерството за финансии на почетокот на пе-

риодот за кој се однесува. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1-ви јануари 2016 година. 

 

Бр. 42-13244/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

6423. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 

196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-

дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 

156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 

192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 

НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-

КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 

1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-

купопримачот Друштвото за производство, трговија и 

услуги ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, со седиште во Скопје. 

Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-

куп претставува дел од К.П. бр. 602/5, со површина од 

11.147 m2, според Имотниот лист бр. 1, за К.О. Бунар-

џик и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за ну-

мерички податоци бр. 11- 378/3 од 17.12.2015 година, 

сопственост на Република Македонија, кој претставува 

градежно земјиште, според Изводот од Урбанистички-

от план бр. 25,  К.О. Бунарџик, Општина Илинден, из-

даден од Дирекција за технолошки индустриски развој-

ни зони, број 08-1922/2 од 16.12.2015 година, врз осно-

ва на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со тех-

нички бр. F1607 од 2008 година, одобрен со Решение 

бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градежното зем-

јиште“). 

 

Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 

дава во долготраен закуп за временски период во трае-

ње од 50 години, сметано од денот на склучувањето на 

Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште. 

 

Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во првите пет години, закупнината за наведеното 

градежно земјиште изнесува 0,1 Евро годишно за ме-

тар квадратен (Основна стапка) во денарска про-

тиввредност, според средниот курс на Народната банка 

на Република Македонија на денот на исплата, односно 

1.114,7 Евра за една година, одредено како фиксен из-

нос.  

- По истекот на првите пет години,  закупнината за 

градежното земјиште ќе се одредува за секоја година 

посебно,  десет дена пред датумот на склучувањето на 

Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште и 

ќе се пресметува како 0,1 Евро годишно за метар квад-

ратен, прилагодена за официјалната стапка на инфла-

ција во Република Македонија за претходната година, 

но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде 

максималната стапка на зголемување. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-

говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-

купопримачот доставува доказ за реализирана уплата 

на сметката на Буџетот на Република Македонија во 

висина од 5.573,5 Евра во денарска противвредност 

според средниот курс на Народната банка на Републи-

ка Македонија на датумот на уплатата, кој износ прет-

ставува закупнина за првите пет години, за што закупо-

давачот претходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-

мот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп 

на градежно земјиште закупнината за градежното зем-

јиште од член 2 на оваа одлука, се плаќа за секоја годи-
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на однапред најдоцна на истиот датум на кој е склучен 

Договорот за долготраен закуп на градежното зем-

јиште, на сметката на Буџетот на Република Македо-

нија, за што закуподавачот претходно го известува за-

купопримачот. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-13305/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

6424. 

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.158/11, 24/13, 43/14 и 

109/14) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И 

БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН  

СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јав-

ниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на 

граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит 

во 2016 година. 

 

Член 2 

(1) Во 2016 година ќе се објави еден јавен повик за 

пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 

станбен кредит со времетраење од 1 јануари до 31 де-

кември 2016 година.  

(2) Министерството за финансии при објавување на 

јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република 

Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот 

повик и можноста за поднесување на апликации во ро-

ковите утврдени со оваа одлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија„„.  

 

Бр. 42-13505/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6425. 

Врз основа на член 6 став (1) од Законот за спорт-

ска академија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.115/14, 129/15 и 146/15), Владата на Републи-

ка Македонија,  на седницата, одржана на 29.12.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-

ВАЊЕ НА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Во Одлуката за основање на Спортска академија во 

Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.217/15), во членот 7 по зборот „Штип“ се става за-

пирка и се додаваат зборовите „СОЗШУ „Ѓорче Петров 

– Кавадарци, СОСУ „Моша Пијаде – Тетово“. 

       

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-13512/1 Заменик на претседателот 

 29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6426. 

Врз основа на член 12 став (2) од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ 

БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република 

Македонија за 2016 година. 

2. Составен дел на оваа oдлука е Енергетскиот би-

ланс на Република Македонија за 2016 година. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-12530/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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 Стр. 20 - Бр. 229                                                                                  29 декември 2015 
 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 21 
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6427. 
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 

15/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Маке-

донија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.155/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  

ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2015 година („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 196/2014, 66/2015, 90/2015, 146/2015 и 167/2015), во точка 1 во ставот 10 табе-

лата се заменува со нова табела, која гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

           Бр. 42-12960/1 Заменик на претседателот 

  29 декември 2015 година на Владата на Република 

               Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 
 

 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 43 

 
 

6428. 
Врз основа на член 148 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈА-

ЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2015 – 2018) 
  
1. Во Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здрав-

ствени установи (2015 – 2018) („Службен весник на Република Македонија“ број 69/15, 96/15 и 208/15), во точка 
1, во делот I, по потточка 2 се додава нова потточка 2-а, која гласи: 

 
“ 2-а. ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје  
 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 
1. Гинекологија и акушерство 1 

“ 
 
Во потточка 29. во табелата, во делот „СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА“ по точката „2. Дигестивна хирургија“ се додава 

нова точка 3, која гласи: 
 
“ 

3. Болничка педијатрија 1 
“ 

 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

        Бр. 42-13120/1 Заменик на претседателот 
  29 декември 2015 година на Владата на Република 
            Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6429. 
Врз основа на член 41 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2015 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 155/14), Владата на Република Македонија,  на седницата одржа-
на на 29.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА  2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2015 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 194/14, 94/15 и 196/2015), во точката 1 табелата „Опис на планирани активности и рас-
пределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта” и табелата 
„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Рекон-
струкција на основни училишта”, се заменуваат со нови табели, кои  гласат: 

 
„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – 

Изградба на основни училишта: 
 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Изградби, доградби и надградби на основни училишта за започнати град-
би и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2015 година 

98.383.000 

Средства за враќање на задржан депозит     1.000.000 
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на основни 
училишта  

    2.500.000 

Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација 
и  трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, над-
градби, од јавни институции 

   3.000.000 

ВКУПНО ЗА НОВИ ГРАДБИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 104.883.000 
Неизмирени обврски од 2014 година 11.017.000 
СЕ ВКУПНО           115.900.000  
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Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ –Рекон-

струкција на основни училишта: 
 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИРАНИ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Реконструкциja, санациja, адаптација на училишни објекти кои се започ-
нати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 
2015 година 

22.400.000 

Стручно-технички надзор при реконструкции, санации , адаптации       1.200.000 
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација 
и  трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции 

      1.800.000 

ВКУПНО 25.400.000“ 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

          Бр. 42-13289/1 Заменик на претседателот 
 29 декември 2015 година на Владата на Република 
               Скопје Македонија, 

     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6430. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 

52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14 и 146/15 ) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2015 година („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 202/14, 66/15 и 90/15) во точка 1 во став 9 табелата се заменува со нова табела, 
која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

           Бр. 42-13292/1 Заменик на претседателот 
 29 декември 2015 година на Владата на Република 
              Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 45 

 
 

 

6431. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Ма-

кедонија", бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 154/15 и 192/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на  29.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2015 година (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.196/14), во Глава V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкуп-
ни средства), Табелата 1. се заменува со нова табела која  гласи: 

    
„Табела 1.  
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

         Бр. 42-12698/1 Заменик на претседателот 
  29 декември 2015 година на Владата на Република 
               Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 

 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 47 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

6432. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Словенија за полициска сора-

ботка, склучен на 16 април 2015 година во Будва, Црна 

Гора, ратификуван од Собранието на Република Маке-

донија и објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 

130/2015 од 31 јули 2015 година, ратификуван воедно и 

од словенечка страна, врз основа на став 1 од член 16 

од горенаведениот Договор, влегува во сила на 1 јануа-

ри 2016 година. 

 

 Министер 

23 декември 2015 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

6433. 

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 55/13, 

41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Управниот од-

бор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 151/13, 

8/15, 132/15, 147/15, 156/15 и 184/15), по членот 29-а се 

додава нов наслов и нов член 29-б кој гласат: 

 

„Доставување на правни основи и прилози до  

надлежната единица на локалната самоуправа 

 

Член 29-б 

(1) Кога запишување во катастарот на недвижности 

се врши врз основа на солемнизиран договор за купоп-

родажба или нотарски акт, со клаузула за платен акон-

тативен данок на промет на недвижности, во прилог на 

кои од страна на нотар по електронски пат се доставе-

ни и извештај за процена на пазарната вредност на нед-

вижноста и пресметка на аконтативен данок на промет 

изготвени од страна на овластен проценувач, како и по-

полнета аконтативна даночна пријава, Агенцијата по 

извршеното запишување до надлежната единица на ло-

калната самоуправа преку електронската пошта или 

преку електронски шалтер врши електронска достава 

на правните основи и прилозите, како и на списокот на 

промена и потврдата за извршеното запишување. 

(2) Со електронската достава од ставот (1) на овој 
член се овозможува овластено службено лице од над-
лежната единица на локалната самоуправа по електрон-
ски пат да ги преземе правните основи и прилози, да из-
врши увид во истите и да ги печати во хартиена форма. 

(3) Како време на уредно извршено доставување на 
правните основи и прилозите од ставот (1) на овој член 
се смета времето кога истите станале достапни преку 
електронската пошта или преку електронскиот шалтер 
до надлежната единица на локалната самоуправа.“ 

 
Член 2 

Во членот 45 став (2) зборовите: „страната на подно-
сителот на пријавата, односно од носителот на правото 
на предметната катастарска парцела и од“ се бришат. 

Во ставот (3), во првата реченица, запирката по збо-
ровите: „геодетски елаборат“ се заменува со точка, а 
зборовите: „врз основа на изјави за согласност дадени 
од ностителите на правата запишани во идеални дело-
ви на предметната катастарска парцела заверени од 
надлежен орган согласно закон (нотар),“ се заменуваат 
со нова реченица која гласи: „За ажурирање потребно е 
да биде приложена изјава/и за согласност заверена од 
надлежен орган согласно со закон (нотар), дадена од 
лицата запишани во идеални делови на предметната 
катастарска парцела, со која изјавуваат дека се соглас-
ни да бидат избришани од Имотниот лист во кој се за-
пишани во идеални делови на предметната катастарска 
парцела, а нивниот идеален дел да се запише на носи-
телот на правото запишан со правен основ.“ 

 
Член 3 

Во членот 46 став (1) зборовите: „и за носителите 
на правата на“ се заменуваат со зборовите: „како носи-
тели на права и на“. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 0101-12672/5 Управен одбор 

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 

6434. 
Врз основа на член 236 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015 и 192/2015), Управниот одбор на Агенцијата 
за катастар на недвижности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГРА-
ФИЧКИОТ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува формата и на-
чинот на водење на Графичкиот регистар на градежно 
земјиште (во понатамошниот текст: „Регистарот“), ка-
ко и формата и содржината на изводот од Графичкиот 
регистар за градежно земјиште. 
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(2) Регистарот од став (1) на овој член го води 
Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамош-
ниот текст: „Агенцијата“). 

 
Дефиниции 

 
Член 2 

Одредени поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

„Графички регистар за градежно земјиште“ е 
единствен регистар во кој се содржани просторни и 
описни податоци за градежното земјиште. 

„Просторни податоци за градежно земјиште“ се 
координати на детални точки кои ја дефинираат гра-
дежната парцела во рамките на единствениот државен 
референтен систем и државната картографска проек-
ција. 

„Урбанистички план“ е план за уредување и ко-
ристење на просторот во рамките на планскиот опфат 
на град, село или друго подрачје утврдено во планот. 

„Урбанистичко-планска документација“ е план-
ска документација со која се врши уредување и корис-
тење на просторот во рамките на планскиот опфат или 
надвор од планскиот опфат во зависност од видовите 
градби за кои се донесува истата. 

„Регулациски план на генерален урбанистички 
план“ е план со кој може да се врши разработка на 
планскиот опфат на генералниот урбанистички план 
заради утврдување граници за детално планирање. 

„Архитектонско-урбанистички проект“ е урба-
нистичко-проектна документација која се изработува 
кога на една градежна парцела во урбанистичкиот 
план, односно урбанистичко-планската документација, 
е утврден простор определен со градежни линии во кој 
е дозволено поставување на површините за градење 
повеќе градби и заради формирање градежни парцели. 

„Плански опфат“ е подрачје чиишто граници, на-
чин на уредување и користење се утврдуваат со урба-
нистички план и урбанистичко-планска документација. 

„Проект за инфраструктура“ е урбанистичко-про-
ектна документација која се изработува за линиски ин-
фраструктурни објекти утврдени со Законот за гра-
дење, како и за инфраструктурни објекти составени од 
повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува 
линиска инфраструктура. 

„Градежна парцела“ е градежно земјиште плани-
рано за градење градба, а ги опфаќа земјиштето под 
градбата и земјиштето за редовна употреба на градбата 
чиишто граници се утврдени со урбанистичкиот план, 
урбанистичко-планската документација и урбанис-
тичко- проектната документација. 

„Регулациона линија“ е граница меѓу градежното 
земјиште за општа употреба и градежното земјиште 
парцелирано на градежни парцели наменети за поеди-
нечна градба. 

„Дигитално преклопување на урбанистички 
план, регулациски план на генерален урбанистички 
план, урбанистичко-планска документација и урба-
нистичко-проектна документација“ е вчитување на 
податоците од плановите кои се однесуваат на градеж-
ните парцели, површините за градење и нивните соод-
ветни атрибути во Графичкиот регистар за градежно 
земјиште. 

„Изработувач на урбанистички план, регулацис-
ки план на генерален урбанистички план, урбанис-
тичко-планска документација и урбанистичко-про-
ектна документација“ е правно лице носител на ли-
ценца за изработување урбанистички планови издадена 
согласно со одредбите на овој закон што ги изработува 
урбанистичкиот план, урбанистичко-планската доку-
ментација, регулацискиот план на генералниот урба-
нистички план, урбанистичко-планската документација 
и урбанистичко-проектната документација. 

„Донесувач на урбанистички план“ е Општината, 
Општината во градот Скопје и Градот Скопје чиј Совет 
го донесува урбанистичкиот план. 

„Катастарски план“ е визуелен графички приказ 
на хоризонталната претстава на недвижностите во 
единствениот државен референтен систем и државната 
картографска проекција. 

 
II.ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 

 
Форма на Регистарот 

 
Член 3 

(1) Регистарот се води во електронска форма како 
дел од геодетско-катастарскиот информациски ситем 
(ГКИС). 

(2) Урбанистичкиот план, урбанистичко-планската 
документација и урбанистичко- проектната документа-
ција во Регистарот се означува со единствен идентифи-
катор кој се состои од име на урбанистичкиот план/ур-
банистичко-планската документација/ урбанистичко-
проектната документација и име на проектот. 

 
Име на урбанистички план/планска/проектна  

документација/проект 
 

Член 4 
(1) Нарачателот на планот го дефинира името на урба-

нистичкиот план/урбанистичко - планската документа-
ција/урбанистичко - проектната документација/проект од 
член 3 став (2).  

(2) Планерот го дефинира името на проектот од 
член 3 став (2). 

 
Полнење на Регистарот 

 
Член 5 

(1) Органот надлежен за работите од областа на 
уредувањето на просторот и единиците на локалната 
самоуправа ги доставуваат донесените урбанистички 
планови/урбанистичко-планската документација/урба-
нистичко-проектната документација до Агенцијата по 
електронски пат. 

(2) Електронското доставување/полнење од став (1) 
на овој член се врши од страна на одговорно лице од 
органот надлежен за работите од областа на уредува-
њето на просторот/единиците на локалната самоуп-
рава, преку поставување на донесениот урбанистички 
план/урбанистичко-планската документација/урбанис-
тичко-проектната документација во Регистарот. 

(3) Одговорното лице од став (2) на овој член прис-
тапува до Регистарот преку корисничко име и лозинка 
кои се доделени од страна на Агенцијата. 
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(4) Во Регистарот се води евиденција за поставени-
те урбанистички планови/урбанистичко-планската до-
кументација/урбанистичко-проектната документација, 
датумот на нивното поставување и лицето кое го из-
вршило поставувањето. 

 
Формат на податоците во Регистарот 

 
Член 6 

(1) Во Регистарот се внесуваат следните податоци: 
- графички податоци за урбанистичките пла-

нови/урбанистичко-планската документација/урбанис-
тичко-проектната документација кои се изготвени дво-
димензионално (2Д) во DXF/SHP формат; 

- алфанумерички податоци во форма на табели 
(XLS/CSV); 

- текстуални податоци - услови за градба 
(DOC/DOCX); и 

- надморските висини - коти од урбанистичките 
планови/урбанистичко-планската документација/урба-
нистичко-проектната документација како атрибути. 

(2) Графичките податоци од став (1) алинеја 1 треба 
да ги исполнуваат условите за контрола на квалитетот. 

 
Содржина на Регистарот 

 
Член 7 

(1) Содржината на Регистарот е организирана во 
макро и микропланирања. 

(2) Во макропланирањата се вбројуваат податоци 
за: 

- Генерален урбанистички план со градска четврт 
(ГУП со градска четврт); 

- Генерален урбанистички план (ГУП); и 
- Општ  акт. 
(3) Во микропланирањата се вбројуваат податоци 

за: 
- Детален урбанистички план (ДУП); 
- Урбанистички план вон населено место и урба-

нистички план за село (УПВНМ/УПС); 
- Урбанистичко-планска докумантација (УПД); 
- Државна урбанистичко-планска документација 

(ДУПД);  
- Локална урбанистичко-планска документација 

(ЛУПД); 
- Урбанистичко-планска документација за турис-

тичка развојна зона (УПД за туристичка развојна зона);  
- Урбанистичко-планска документација за автокамп 

(УПД за автокамп); и  
- Урбанистичко-планска документација за градби 

од посебен интерес (УПД за градби од посебен инте-
рес); 

- Архитектонско-урбанистички проект (АУП); и 
- Проект за инфраструктура.  
 

Содржина на ГУП со градска четврт 
 

Член 8 
Од содржината на ГУП со градска четврт, во Регис-

тарот се внесуваат податоци за следните слоеви: 
- опфат; 
- четврт; 
- блок; и  
- зона. 

Содржина на ГУП 
 

Член 9 
Од содржината на ГУП, во Регистарот се внесуваат 

податоци за следните слоеви: 
- опфат; 
- блок; и  
- зона. 
 

Содржина на општ акт 
 

Член 10 
Од содржината на општиот акт, во Регистарот се 

внесуваат податоци за следните слоеви: 
- опфат; и  
- зона. 
 

Содржина на ДУП 
 

Член 11 
Од содржината на ДУП, во Регистарот се внесуваат 

податоци за следните слоеви: 
- опфат; 
- блок/блокови; 
- регулациона линија; 
- парцела; и 
- градба. 
 

Содржина на УПВНМ/УПС 
 

Член 12 
Од содржината на УПВНМ/УПС, во Регистарот се 

внесуваат податоци за следните слоеви: 
- опфат; 
- блок; 
- регулациона линија; 
- парцела; и 
- градба. 
 

Содржина на УПД 
 

Член 13 
Од содржината на УПД (ДУПД, ЛУПД, УПД за ту-

ристичка развојна зона, УПД за автокамп и  УПД за 
градби од посебен интерес), во Регистарот се внесуваат 
податоци за следните слоеви: 

- опфат; 
- парцела; и 
- градба. 
 

Содржина на АУП 
 

Член 14 
Од содржината на АУП, во Регистарот се внесуваат 

податоци за следните слоеви: 
- опфат; 
- парцела; и 
- градби. 
 

Содржина на Проектот за инфраструктура 
 

Член 15 
Од содржината на Проектот за инфраструктура, во 

Регистарот се внесуваат податоци за опфатот. 
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Основен геометриски елемент на слојот 
 

Член 16 

(1) Полигон е основниот геометриски елемент пре-

ку кој се дефинира содржината на секој од слоевите од 

членовите 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 

(2) Полигонот од став (1) на овој член е организи-

ран како геометриска фигура по CAD принципи и/или 

во база на податоци со алгоритамски изградени топо-

лошки структури. 

 

Визуелен графички приказ на податоците  

од Регистарот 

 

Член 17 

За визуелен графички приказ на слоевите содржани 

во Регистарот, слоевите се претставуваат со следните 

симболи: 

- опфат во црвена боја, испрекината линија, дебели-

на 2.0 мм; 

- блок/блокови во портокалова боја, испрекината 

линија, дебелина 1.0 мм; 

- регулациона линија во темнозелена боја, полна 

линија, дебелина 1.0 мм; 

- парцела во светлозелена боја, полна линија, дебе-

лина 0.5 мм; и 

- градба во црна боја, полна линија, дебелина 0.5 

мм. 

 

Хиерархија на слоевите во Регистарот 

 

Член 18 

Слоевите во Регистарот се подредени по следниот 

хиерархиски редослед од повисоко кон пониско ниво: 

- за макропланирање: офат, градска четврт, блок и 

наменска зона; и 

- за микропланирање: опфат, блок, регулација, гра-

дежна парцела и површина за градба. 

 

III.КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДАТОЦИТЕ 

СОДРЖАНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

 

Тематска контрола на квалитетот 

 

Член 19 

Со тематската контрола на квалитетот се проверува 

дали ги содржи потребните слоеви секој од плано-

вите/планската/проектната документација наведени во 

членовите  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој правил-

ник и дали тие се внесени редоследно во Регистарот. 

 

Тополошка контрола на квалитетот 

 

Член 20 

(1) Предмет на тополошката контрола се податоци-

те за слоевите: опфат, блок, регулациона линија, гра-

дежна парцела и површина за градба наведени во чле-

новите 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник. 

(2) При тополошката контрола на полигонот-опфат 

се утврдува дали: 

- полигонот е затворен;  

- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 

- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ма-

кедонија, односно  дали координатите започнуваат со 

вредност 7000000 по x-оска и 4000000 по y-оска; 

- полигонот-опфат има пресек со веќе претходно 

импортиран полигон-опфат; и 

- површината на полигонот на опфатот се совпаѓа 

со површината на опфатот утврдена во планската доку-

ментација. 

(3) При тополошката контрола на полигонот-блок 

се утврдува дали: 

- полигонот е затворен;  

- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 

- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ма-

кедонија, односно  дали координатите започнуваат со 

вредност 7000000 по x-оска и 4000000 по y-оска; 

- импортираниот полигон-блок се наоѓа хиерархис-

ки под слојот-опфат; 

- импортираниот слој-блок се пресекува со веќе 

претходно ист импортиран слој-блок од базата; и 

- има пресек на полигон-блок со веќе претходно им-

портиран слој од повисоко хиерархиско ниво. 

(4) При тополошката контрола на полигонот-регу-

лациона линија се утврдува дали: 

- полигонот е затворен;  

- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 

- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ма-

кедонија, односно  дали координатите започнуваат со 

вредност 7000000 по x-оска и 4000000 по y-оска; 

- импортираниот слој-регулациона линија се наоѓа 

хиерархиски под слоевите од повисоко хиерархиско 

ниво; и 

- има пресек на полигонот-регулациона линија со 

веќе претходно импортиран слој. 

(5) При тополошката контрола на полигонот-гра-

дежна парцела се утврдува дали: 

- полигонот е затворен;  

- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 

- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ма-

кедонија, односно  дали координатите започнуваат со 

вредност 7000000 по x-оска и 4000000 по y-оска; 

- има дупли анотации за парцелите; 

- бројот на анотации е поголем или помал од бројот 

на полигони за градежни парцели и обратно; 

- импортираниот слој-градежна парцела се наоѓа 

хиерархиски под слоевите од повисоко хиерархиско 

ниво; 

- полигоните од градежните парцели се сечат или се 

преклопуваат со градежни парцели од истиот слој ко-

ишто се претходно импортирани во базата; 

- има пресек на градежните парцели со веќе прет-

ходно импортиран слој; 

- бројот на парцели во табелата се совпаѓа со бројот 

на парцели во графиката; 
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- и колку има и каде има празни полиња во табе-

лата; 

- површините на градежните парцели се совпаѓаат 

со површините на градежните парцели  утврдени во 

планската документација; и 

- сите податоци се испишани со кирилична под-

дршка. 

 (6) При тополошката контрола на полигонот-пов-

ршина за градба се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 

- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 

- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ма-

кедонија, односно  дали координатите започнуваат со 

вредност 7000000 по x-оска и 4000000 по y-оска; 

- импортираниот слој-површина за градба  се наоѓа 

хиерархиски под претходните слоеви; 

- полигоните од импортираниот слој-површина за 

градба се сечат или се преклопуваат со некои од истиот 

слој коишто се веќе порано импортирани во базата; и 

- има пресек со некој претходно импортиран слој. 

  

IV.ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ  

ОД РЕГИСТАРОТ 

 

Податоци што се издаваат од Регистарот 

 

Член 21 

Од Регистарот се издаваат следните податоци: 

- извод; 

- нумерички податоци;  

- мислење за утврдена состојба по извршено споре-

дување; 

- известување за извршено дигитално преклопу-

вање; и 

- други податоци. 

 

Извод 

 

Член 22 

(1) Изводот од член 21 алинеја 1 содржи графички 

податоци за градежната парцела и се издава во харти-

ена/електронска форма.  

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 

прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Нумерички податоци 

 

Член 23 

(1) Агенцијата користи податоци од Регистарот во 

функција на изготвување и издавање нумерички пода-

тоци за реализација на урбанистичките планови/план-

ската/проектната документација, во форма на геодет-

ски елаборат за канцелариските геодетски работи за 

посебни намени. 

(2) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

се дадени во Правилникот за геодетски работи за по-

себни намени. 

Мислење за утврдена состојба по извршено  

споредување 

 

Член 24 

(1) За извршеното споредување на податоците од 
урбанистичките планови/планската/проектната доку-
ментација со податоците од катастарските планови се 
издава мислење за утврдена состојба по извршено спо-
редување. 

(2) Составен дел на мислењето е Извештајот за из-
вршеното споредување чија форма и содржина се дадени 
во прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Известување за извршено дигитално  

преклопување 
 

Член 25 
(1) По извршеното дигитално преклопување на ур-

банистичкиот план/планската/проектната документа-
ција со податоците од катастарските планови се издава 
известување за извршено дигитално преклопување. 

(2) Составен дел на известувањето е Извештајот за 
извршеното дигитално преклопување чија форма и 
содржина се дадени во прилог број 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Други податоци од Регистарот 

 
Член 26 

(1) Од Регистарот се издаваат и следните податоци: 
- извод преклопен со катастарски план;  
- извод преклопен со план на инфраструктурни об-

јекти; 
- извод преклопен со катастарски план и план на 

инфраструктурни објекти; 
- список на координати за градежната парцела;  
-извод со атрибутни податоци и 
- како и други податоци. 
(2) Формата и содржината на изводот од став 1, 

алинеја еден на овој член се дадени во прилог број 4 
кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Формата и содржината на изводот од став 1, 
алинеја два на овој член се дадени во прилог број 5 кој 
е составен дел на овој правилник. 

(4) Формата и содржината на изводот од став 1, 
алинеја три на овој член се дадени во прилог број 6 кој 
е составен дел на овој правилник. 

(5) Формата и содржината на списокот од став 1, 
алинеја четири на овој член се дадени во прилог број 7 
кој е составен дел на овој правилник. 

(6) Формата и содржината на изводот со атрибутни 
податоци од став 1, алинеја пет на овој член се дадени 
во прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник. 

 
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 0101-19753/1 Управен одбор 
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Скопје Анета Јорданова, с.р. 



 Стр. 52 - Бр. 229                                                                                  29 декември 2015 
 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 229                                                                                  29 декември 2015 
 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 229                                                                                  29 декември 2015 
 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 229                                                                                  29 декември 2015 
 



29 декември 2015  Бр. 229 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 229                                                                                  29 декември 2015 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 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. 

     

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

