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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2934. 
Врз основа на член 254 став (1) од Законот за трговските друштва  („Службен весник на Република Македо-

нија” бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 
138/14), Владата на Република Македонија, како единствен содружник на Трговското друштво „НАФТОВОД“ 
ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на  3.6.2015 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО 
 НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се зголемува основната главнина на Трговското друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје со 
вложување на паричен влог од 5.495.795 денари. 

 
Член 2 

Се овластува управителот на Трговското друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголему-
вање на основната главнина во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

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

 
      Бр.42-4635/1                                        Заменик на претседателот 
 3 јуни 2015 година                                        на Владата на Република 
          Скопје                                          Македонија, 

                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2935. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и 

член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приват-

но партнерство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ  

СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во фунција на 

вршење на детални геолошки истражувања на мине-

рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-

делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерални суровини 

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 

работи за истражување на минерални суровини,  пот-

ребно е да се доделат под концесија минералните суро-

вини определени со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања се создава-

ње на услови за рамномерно истражување на минерал-

ните суровини и создавање услови за нивна експлоата-

ција. 

 

Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерални суровини на след-

ните локалитети: 

- локалитет „Кошарски Поток“ општина Демир Ка-

пија за минерална суровина – дијабаз; 

- локалитет „Пополчани“ општина Кичево за мине-

рална суровина – варовник и 

- локалитет „Шопур“ општина Радовиш и општина 

Штип за минерална суровина –  металични минерални 

суровини. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 

став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 

се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-

лат условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за де-

тални геолошки истражувања на минерални суро-

вини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со 

електронска аукција во рок од 360 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на по-

стапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-

та на Република Македонија на предлог на министерот 

за економија формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучу-

вајќи го и нацртот на договорот. Тендерската доку-

ментација на предлог на министерот за економија се 

доставува до Владата на Република Македонија на 

одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесии за детални геолошки истражу-

вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 

овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-

вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5028/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2936. 

Врз основа на член 110 став 6 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 

17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 

10/15 и 20/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИК-

ЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-

ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, 

ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И 

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД  

ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 

1. За обезбедување правична и соодветна застапе-

ност на студенти припадници на заедниците кои не 

се мнозинство во Република Македонија, високооб-

разовните установи во состав на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзи-

тет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 

и Универзитетот за информатички науки и техноло-

гии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 

2015/2016 година, дополнително ќе запишат студен-

ти припадници на овие заедници, чиј број да не е по-

висок од 10% од вкупниот број на студенти кои се 

запишуваат во прва година – прв циклус на студии 

на ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој 

процент, соодветно да бидат застапени припадници-

те на сите заедници до процентот со кој соодветната 

заедница е застапена во вкупното население на Ре-

публика Македонија. 

2. На високообразовните установи во состав на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Уни-

верзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универ-

зитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-

форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

– Охрид каде постојат студиски програми кои се заста-

пени и на Државниот универзитет во Тетово, припад-

ниците на албанската заедница ќе се запишуваат само 

во редовните квоти.  

Процентот на студентите припадници на овие заед-

ници заедно во државната и во дополнителната квота, 

треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-

ната заедница во вкупното население на Република Ма-

кедонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-5382/1 Претседател на Владата 

8 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2937. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА  

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-

ни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување бр. 

42-2518/1 од 24.3.2015 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 51/2015). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5700/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15 и 20/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА 
ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 
ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧ-
КИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 
1. Со оваa одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на 

јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзите-
тот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 
2015/2016 година и тоа: 

1.1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

2938. 
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2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот 

за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивни-

те семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во 

посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 од оваа одлука 

(без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на 

ниво на студиска програма. 

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

Македонија“. 

 

Бр.42-5457/1                                                                                                         Претседател на Владата 

 8 јуни 2015 година                                                                                                   на Република Македонија, 

   Скопје                                                                                                               м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2939. 

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 3 од Зако-

нот за гранична контрола („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 171/10 и 41/14), Во врска 

со Спогодбата меѓу Владата на Република Mакедо-

нија и Владата на Република Албанија за воспоста-

вување на меѓународна езерска патничка линија 

Охрид – Подградец, склучена во Охрид на 25 сеп-

тември 1999 година и ратификувана со Закон за ра-

тификација на Спогодба меѓу Владата на Република 

Mакедонија и Владата на Република Албанија за 

воспоставување на меѓународна езерска патничка 

линија Охрид – Подградец („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.30/05), Министерот за 

внатрешни работи на Република Македонија во сог-

ласност со Министерството за финансии – Царин-

ска управа на Република Македонија и утврдената 

согласност на Министерството за внатрешни рабо-

ти на Република Албанија, како надлежен орган на 

соседната држава донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН 

 

I. Се определува привремен граничен премин „Све-

ти Наум“ со цел спроведување на активности што про-

излегуваат од ратификувана Спогодба меѓу Владата на 

Република Mакедонија и Владата на Република Алба-

нија за воспоставување на меѓународна езерска пат-

ничка линија Охрид – Подградец. 

 

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

 

Привремениот граничен премин е лоциран на прис-

таништето во местото викано Свети Наум - Општина 

Охрид. 

 

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  НА ПРИВРЕМЕНИОТ 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

 

Привремениот граничен премин се утврдува да 

работи во деновите од 5 јуни 2015 година до 15 oк-

томври 2015 година со работно време од 09 до 19 

часот. 

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

 

Лицата кои во периодот од дел III на ова решение 

имаат намера да ја преминат државната граница преку 

овој привремен граничен премин со себе можат да носат 

само предмети наменети исклучиво за лична употреба. 

Привремениот граничен премин не може да се ко-

ристи за транспорт, односно пренесување на стоки пре-

ку државната граница кои подлежат на плаќање ца-

рина, данок или други давачки. 

 

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА 

ГРАНИЦА 

 

Преминувањето на државната граница на привреме-

ниот граничен премин се врши од страна на лица кои 

се наоѓаат на списокот со податоците за членовите на 

екипажот и патниците кои се наоѓаат на пловниот об-

јект за крстосување. 

 

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА 

ГРАНИЦА 

 

За преминување на државната граница преку прив-

ремениот граничен премин потребно е лицето да посе-

дува валиден патен документ издаден согласно нацио-

налното законодавство  од надлежен државен орган со 

кој може да се утврди неговиот идентитет, како и да ги 

исполнува  услови те утврдени со закон за влез и излез 

од територијата на Република Македонија. 

 

VII. ТРОШОЦИ 

 

Трошоците за определување и работење на привре-

мениот граничен премин се на товар на Буџетот на Ми-

нистерството за внатрешни работи на Република Маке-

донија. 

 

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на не-

говото донесување, а ќе се објави  во „Службен весник 

на Република Македонија“. 

 

 

Министерство за 

финансии 

Министерство за 

внатрешни работи 

Царинска управа Министер 

Директор, за внатрешни работи, 

Наташа Радеска-Крстевска, с.р. м-р Митко Чавков,с.р. 

  

Бр. 13.1-36222/1  

4 јуни 2015 година  

Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

2940. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Хрватска за изменување и до-

полнување на Договорот меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Хрватска за трго-

вија и стопанска соработка, потпишан во Скопје на 

25.11.2013 година, ратификуван со Закон за ратифика-

ција на Договорот меѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Хрватска за изменување и 

дополнување на Договорот меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Хрватска за трго-

вија и стопанска соработка („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 63/2015), влезе во сила на 1 

јуни 2015 година. 

 

  

1 јуни 2015 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2941. 

Врз основа на член 239-а став 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), министерот за 

здравство утврди 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УРАМНОТЕЖЕН ПЛАН НА ПОСТИГНУВАЊА 

(BSC - BALANCED SCORECARD) ВО ЈАВНИТЕ 

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

 

I. ЦЕЛИ 

 

Во рамките на системот за стратешко планирање и 

менаџмент во јавните здравствени установи во Репуб-

лика Македонија, генерална цел на Програмата за 

урамнотежен план на постигнувања (BSC - Balanced 

ScoreCard) на национално ниво во јавните здравствени 

установи (во натамошниот текст: Програма за УПП на 

национално ниво) е да се воведе систем за стратешко 

планирање и менаџмент во рамките на јавните здрав-

ствено установи кој ќе опфаќа следење на работата на 

јавните здравствени установи и усогласеноста на нив-

ното работење со стратешките цели на Република Ма-

кедонија во областа на здравството со цел да се овоз-

можи стабилност и развој на здравствениот систем.  

Основни цели на Програмата за УПП на национал-

но ниво се:  

1. подобрување на квалитетот на работата на јавни-

те здравствени установи; 

2. оценување и евалуација на работата на директо-

рите на јавните здравствени установи, здравствените 

работници, здравствените соработници, администра-

тивните службеници, како и на помошно-техничките 

лица кои се вработени во јавната здравствена установа; 

3. воспоставување на правичен систем на награду-

вање на јавните здравствени установи, одговорните ли-

ца и нивните вработени за успешно постигнатите го-

дишни целни вредности на клучните индикатори; 

4. воспоставување на систем на казнување со плаќа-

ње на договорна казна за неостварување на годишните 

целни вредности на клучните индикатори на постигну-

вања од страна на јавните здравствени установи.  

 

II. АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  

НА ЦЕЛИТЕ 

 

Овие цели ќе се остваруваат преку следните актив-

ности: 

- утврдување на критични фактори за успешност и 

клучни индикатори на постигнувањата во рамките на 

Програмата за УПП на национално ниво и на ниво на 

јавна здравствена установа за следниве области: фи-

нансии, пациенти, клинички фокус и развој и обука; 

- спроведување на мерките и активностите за секоја 

од областите врз основа на поставените критични фак-

тори и клучни индикатори со соодветна целна вред-

ност, тежински коефициент и динамика на известу-

вање; 

- прибирање на статистички и/или квантитативни 

податоци потребни за мерење на индикаторите;  

- утврдување на минимални просечни или макси-

мални годишни целни вредности за секој клучен инди-

катор кои јавната здравствена установа треба да ги ос-

твари за да се смета дека активностите се успешно сра-

ботени;  

- континуирано следење на работата на јавните 

здравствени установи од страна на Министерството за 

здравство; 

- евалуација на успешноста на јавната здравствена 

установа во остварувањето на Програмата за урамноте-

жениот план на постигнувања врз основа на податоци-

те содржани во интегрираниот здравствен информатич-

ки систем; 
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- исплата на парични награди во согласност со за-

конски утврдените проценти на најуспешните јавни 

здравствени установи, нивните одговорни лица и вра-

ботени; 

- утврдување на обврска за директорот на јавната 

здравствена установа за плаќање на договорна казна за-

ради неостварување на годишните целни вредности на 

клучните индикатори на постигнувања; 

- организирање и обезбедување тековно прибирање 

и обработување на податоци за мерење на клучните ин-

дикатори и нивно внесување во интегрираниот здрав-

ствени информатички систем. 

 

III. ИЗВРШИТЕЛИ 

 

Согласно предвидените активности, во извршува-

њето на Програмата за УПП на национално ниво ќе би-

дат вклучени следниве институции:  

- Министерството за здравство; 

- Фондот за здравствено осигурување; 

- јавните здравствени установи во Република Маке-

донија; 

- Институтот за јавно здравје. 

 

IV. АКТИВНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

(КРИТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ И  

КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПОСТИГНУВАЊАТА) 

 

Табелата за приказ на критични фактори за успеш-

ност и клучни индикатори на постигнувањата на наци-

онално ниво во согласност со стратешките цели на Ре-

публика Македонија е дадена во прилог, кој е составен 

дел на оваа програма. 

 

V. ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ  

ЗА ВНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ 

 

Јавните здравствени установи, преку директорите 

како одговорни лица за директно одговорни за оствару-

вањето на урамнотежениот план на постигнувања на 

ниво на јавната здравствена установа, се обврзани сите 

податоци да ги обработат и внесат во интегрираниот 

здравствен информатички систем најдоцна до петти се-

кој месец за претходниот месец.  

Министерството за здравство четири пати годишно 

врши евалуација на успешноста на јавната здравствена 

установа во остварувањето на урамнотежениот план на 

постигнувања врз основа на податоците содржани во 

интегрираниот здравствен информатички систем, како 

и податоците доставени од Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија и Државниот санитарен и 

здравствен инспекторат, како и врз основа на спроведе-

ни анкети.  

Горенаведената евалуација, Министерството за 

здравство ја врши квартално - во април, јули, октомври 

и декември во тековната година за претходните три ме-

сеци, за што изготвува квартален извештај.  

Министерството за здравство, врз основа на 

кварталните извештаи, изготвува годишен извештај, 

кој го објавува најдоцна до 15 јануари во тековната го-

дина за минатата година и врз основа на кој најдоцна 

до 31 јануари во тековната година министерот за здрав-

ство донесува решение за договорна казна или за па-

рична награда во зависност од прикажаните резултати 

на јавната здравствена установа.  

 

VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

За реализација на програмските активности за 

урамнотежениот план на постигнувања (BSC - balanced 

scorecard) во рамките на системот за стратешко плани-

рање и менаџмент во јавните здравствени установи на 

национално ниво, во согласност со член 239-г став (6) 

од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14,10/2015 и 61/15),  

средствата потребни за исплата на еднократна парична 

награда за надминување на годишните целни вреднос-

ти на клучните индикатори на постигнувањата на ниво 

на јавната здравствена установа се обезбедуваат во Бу-

џетот на Република Македонија, за што Владата на Ре-

публика Македонија секоја година донесува посебна 

програма за поврзување на платите на директорите со 

критериуми и индикатори, на предлог на Министер-

ството за здравство. 

 

VII. СЛЕДЕЊЕ НА  

СПРОВЕДУВАЊЕТО 

 

Следењето на спроведувањето на Програмата за 

УПП на национално ниво го врши Министерството за 

здравство.  

 

VIII. ВЛЕГУВАЊЕ  

ВО СИЛА 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.17-6630/1  

9 јуни 2015 година Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2942. 

Врз основа на член 177-ј став (2) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот  за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ НА ДИРЕК-

ТОРИ НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ, СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ВОСПИТУ-

ВАЧИ И НЕГОВАТЕЛИ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД 

ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на уверението за положен стручен испит на дирек-

тори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за 

згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. 

 

Член 2 

Уверението за положен стручен испит на директори  на установи за деца, стручни работници, стручни со-

работници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна воз-

раст се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој е даден во прилог и е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Образецот од членот 2 на овој правилник го  содржи називот на комисијата која го  издава уверението, нас-

ловот на уверението,под насловот во точката 1 се наведува името, името на еден од родителите и презимето на 

кандидатот со ЕМБГ, видот на испитот, датумот на одржување на испитот, број на  точни одговори од првиот 

дел на испитот и број на точни бодови од практичниот пример од вториот дел на испитот. Во  точката 2 се на-

ведува  намената за видот на  лиценцата со која се стекнува кандидатот. Под овој текст во долниот лев агол 

има место за впишување на бројот и датумот на неговото издавање, а во продолжение на долниот десен агол 

има место за потпис на претседателот на Комисијата за лиценцирање. 

 

Член  4 

Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”.    

   

       Бр. 11-5072/2  

   5 јуни 2015 година                                       Министер, 

          Скопје                                           Диме Спасов, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2943. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

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

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

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

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

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

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

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

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

ден 8.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Драгица Митрева, судија на Основниот суд Кавадарци, 

поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 8.6.2015 година.  

 

Бр. 02-926/1 Судски совет 

8 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 

2944. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

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

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

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

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

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

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

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

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

ден 8.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Мемет Мемеди, судија на Основниот Тетово, поради 

навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од  8.6.2015 година.  

 

Бр. 02-930/1 Судски совет 

8 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

2945. 

Врз основа на член 116 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ 

ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 

 

Член 1 

Со оваа програма се пропишува содржината на об-

ластите по кои се полага  испитот за овластување за ов-

ластен геодет.  

 

Член 2 

Програмата за полагање на испит за овластување за 

овластен геодет ја сочинуваат четири области: 

I. Основни геодетски работи и картографија; 

II. Катастарски планови и планови на инфраструк-

турни објекти; 

III. Премер, геодетски работи за посебни намени, 

геодетски елаборати и eлектронски деловодник и 

IV. Катастар на недвижности и уредување и упра-

вување со недвижности. 

 

Член 3 

 I. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И КАРТОГ-

РАФИЈА: 

1. Опфат на основните геодетски работи. 

2. Државен референтен систем. 

3. Геодетски референтни мрежи. 

4. Просторен референтен систем. 

5. Активна GNSS мрежа во Република Македонија 

– МАКПОС. 

6. Пасивна GNSS мрежа во Република Македонија - 

МАКРЕФ. 

7. Хоризонтален референтен систем. 

8. Tригонометриски мрежи. 

9. Градски тригонометриски мрежи. 

10. Полигонометриски мрежи. 

11. Полигонски мрежи. 

12. Мрежи на ориентациски точки. 

13. Одредување на поединечни геодетски точки. 

14. Вертикален референтен систем. 

15. Мрежа на нивелман од висока точност. 

16. Локални нивелмански мрежи. 

17. Гравиметриски референтен систем. 

18. Апсолутна гравиметриска мрежа. 

19. Релативна гравиметриска мрежа. 

20. Астрономски референтен систем. 

21. Поставување и одржување на точките од геодет-

ските референтни мрежи. 

22. Чување на точките од геодетските референтни 

мрежи. 

23. Оштетување, поместување или уништување на 

точките од геодетските референтни мрежи. 
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24. Геодетски елаборат за основни геодетски ра-

боти. 

25. Метаподатоци за геодетските точки. 

26. Редефинирање на референтните системи. 

27. Поим, надлежен орган, размер и видови на то-

пографски карти. 

28. Математичка основа и картографска проекција. 

29. Топографски премер - премер за изработка на 

топграфски карти, метода и опфат на топографскиот 

премер. 

30. Аерофотограметриска метода на снимање. 

31. Теренски работи. 

32. Аеротриангулација. 

33. Контрола на податоците од аерофограметриско-

то снимање и на геодетските елаборати од одредување-

то на ориентациски точки, дешифрацијата и аеротриан-

гулацијата. 

34. Топографска база на податоци. 

35. Картирање на содржината на топографската 

карта. 

36. Картографска обработка на податоците. 

37. Контрола на топографските податоци. 

38. Ажурирање и генерализација на топографските 

карти и изработка на ортофото и тематски карти. 

39. Картографски производи. 

  

ПРОПИСИ: 

- Закон за катастар на недвижности со сите измени 

и дополнувања („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/13, 41/14 и 115/14); 

- Правилник за основни геодетски работи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 151/13); 

- Правилник за начинот на изготвување на топог-

рафските карти, орто фото планови и карти и картог-

рафски производи („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 159/13); 

 

II. КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ И ПЛАНОВИ НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ: 

1. Обработка, обликување и визуелизација на пода-

тоците од премерот. 

2. Дигитализација на катастарските планови. 

3. Дефиниции на изрази употребени во Правилни-

кот за катастарски планови и планови на инфраструк-

турни објекти. 

4. Поделба на плановите. 

5. Референтни компоненти на катастарските плано-

ви и на плановите на инфраструктурни објекти, едноз-

начност на референтните компоненти. 

6. Заземање на референтните компоненти кај ана-

логните катастарски планови (во натамошниот текст: 

АКП) и заземање на референтните компоненти кај ди-

гиталните катастарски планови (во натамошниот текст: 

ДКП) и плановите на инфраструктурни објекти (во на-

тамошниот текст: ПИО). 

7. Интеграција на ДКП со растерски и векторски 

формат на записи. 

8. Поделба на катастарските планови и основни 

елементи на катастарските планови. 

9. Дефинирање на недвижноста на катастарскиот 

план. 

10. АКП – подрачје и размер. 

11. Архивски и работни оригинали на АКП. 

12. Содржина на АКП. 

13. Прибирање на податоците за АКП. 

14. Методологија на изработка и одржување на 

АКП и точност на  содржината на АКП. 

15. Избор на методологија за картирање. 

16. Начин на вршење промени во содржината на 

АКП во одржување на катастарот на недвижности. 

17. Промени на АКП, точност на промените на 

АКП. 

18. ДКП-Форма на ДКП. 

19. ДКП во растерска форма (во натамошниот 

текст: ДКПР)-Скенирање и геореференцирање на АКП. 

20. Формат на запис на ДКПР. 

21. Пресликување на АКП во ДКПР и референтни 

компоненти на ДКПР. 

22. Скенирање на АКП, резолуција на скенирање на 

АКП. 

23. Геореференцирање на скенирани АКП, алгори-

там за геореференцирање на АКП и средна квадратна 

грешка на геореференцирање. 

24. Регистар на геореференцирани ДКПР.  

25. Датотеки за чување на ДКПР. 

26. Промена на содржината на ДКПР и промена на 

геометрија. 

27. Изработка на дигитални катастарски планови во 

векторска форма (во натамошниот текст: ДКПВ) - На-

чин на изработка на ДКПВ. 

28. Хардверска и софтверска платформа при изра-

ботка на ДКПВ. 

29. Содржина и организација на податоците од 

ДКПВ, формат на ДКПВ. 

30. Датотеки за чување на ДКПВ. 

31. Посреден начин на  изработка на ДКПВ -Векто-

ризација на ДКПР, предмет на векторизација.  

32. Основи за векторизација на ДКПР. 

33. Непосреден начин на  изработка на ДКПВ. 

34. Нумерирање на катастарските парцели и испи-

шување на броевите и симболите на катастарските пар-

цели, нумерирање и испишување на броеви и симболи 

на згради. 

35. Контрола на квалитетот на ДКПР и контрола на 

квалитетот на ДКПВ. 

36. Контрола на геометриски форми на ДКПВ, кон-

трола на тематската содржина  на ДКПВ, контрола на 

тополошка конзистентност на ДКПВ. 

37. Записник од извршена контрола на ДКПВ. 

38. Споредување на описните податоци од ДКПВ со 

податоците од електронската база на податоци.  

39. Надополнување на ДКПВ.  

40. Пресметување површини, дозволена разлика во 

површините при дигитализација.  

41. Разлики во површини кои се во граница на доз-

волено отстапување и разлики во површини кои се над-

вор од дозволеното отстапување. 

42. Потврда за дигитална површина и запишување 

во сразмерен идеален дел. 

43. Процес на интеграција. 

44. Решение за стапување во примена на ДКПВ. 

45. Одржување на ДКПВ. 
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46. Основни геометриски елементи на ПИО. 

47. Дефинирање на инфраструктурните објекти на 

ПИО. 

48. Содржина на ПИО. 

49. Одобрување и одржување на ПИО. 

50. Начин на  изработка на ПИО. 

51. Хардверска и софтверска платформа.  

52. Геометрија на инфраструктурните објекти. 

53. Организација на податоците за инфраструктур-

ните објекти во електронска база на податоци. 

54. Означување на инфраструктурните објекти и 

нивна графичка визуелизација. 

55. Формат на податоци за инфраструктурни об-

јекти. 

56. Контрола на квалитетот на просторните пода-

тоци, контрола на квалитетот на описните податоци. 

57. Контрола на тополошка конзистентност на ПИО. 

58. Записник од извршена контрола на дигитални 

планови на инфраструктурни објекти во векторска 

форма (во натамошниот текст: ДПИОВ). 

59. Одржување на ДПИОВ. 

60. Податоци на геодетските планови. 

61. Изработка на геодетски планови. 

 

ПРОПИСИ: 

- Закон за катастар на недвижности со сите измени 

и дополнувања („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/13, 41/14 и 115/14); 

- Правилник за катастарски планови и планови на 

инфраструктурни објекти со сите измени и дополнува-

ња („Службен весник на Република Македонија“ број 

139/13 и 183/14). 

 

III. ПРЕМЕР, ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБ-

НИ НАМЕНИ, ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ И EЛЕК-

ТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК  

 

1. Предмет, цел и точност на премерот. 

2. Премер на државната граница, меѓудржавно 

усогласување и одржување на граничните точки. 

3. Вршење на премер по барање на странка и по 

службена должност. 

4. Методи за прибирање просторни податоци за 

недвижностите. 

5. Податоци што се користат при премерот на нед-

вижностите. 

6. Теренска скица на премерување на катастарска 

парцела. 

7. Премер на катастарска парцела. 

8. Единствен идентификатор на катастарска пар-

цела. 

9. Премер на основа на згради и други објекти, пре-

мер на конзоли, премини, мерење на фронтови, премер 

на земјиште под истечни и стојни води, премер на зем-

јиште под површински сообраќајни инфраструктурни 

објекти. 

10. Премер на земјиште под базени и рибници, како 

и површински канали и регулирани речни корита, пре-

мер на земјиште под други објекти, премер на инфрас-

труктурни објекти поставени на стопа. 

11. Премер на границите на катастарска култура. 

12. Катастарско класирање – катастарска култура и 

класа, утврдување и промена. 

13. Прибирање на просторни и описни податоци на 

згради, посебни и заеднички делови од згради и други 

објекти. 

14. Единствен идентификатор за згради, посебни и 

заеднички делови на згради и други објекти. 

15. Намена на згради и други објекти. 

16. Намена на заеднички делови на зграда. 

17. Начин на премерување на внатрешна површина 

на зграда, посебни и заеднички делови на зграда. 

18. Начин на премерување на објекти со отворена 

површина, на посебни гаражни места и на други објек-

ти и определување катност на зграда. 

19. Скица на премерување на згради, посебни и за-

еднички делови на згради и други објекти. 

20. Просторни и описни податоци за инфраструк-

турните објекти. 

21. Единствен идентификатор за инфраструктурни-

те објекти. 

22. Основна класификација и подкласификација на 

инфраструктурните објекти. 

23. Премер на сообраќајна инфраструктура, водо-

водна инфраструктура, канализациона инфраструктура, 

енергетска инфраструктура. 

24. Премер на електронско комуникациска инфрас-

труктура и друг вид на инфраструктура. 

25. Начини на откривање на подземни инфраструк-

турни објекти и теренска скица на премерување на ин-

фрструктурен објект. 

26. Геодетски елаборати за премер на катастарски 

парцели, згради, посебни и заеднички делови  на згра-

ди и други објекти –  видови, форма и содржина. 

27. Геодетски елаборати за премер на инфраструк-

турни објекти – видови, форма и содржина. 

28. Класичен премер со поларна метода. 

29. Премер со метода на глобално сателитско пози-

ционирање (GNSS метода). 

30. Премер со аерофотограметриска метода.  

31. Премер со нивелманска метода. 

32. Формат, потпишување, ставање печат и проши-

вање на геодетскиот елаборат. 

33. Опфат на извршување на геодетските работи за 

посебни намени и видови геодетски работи за посебни 

намени. 

34. Податоци што се користат при извршувањето на 

геодетските работи за посебни намени. 

35. Канцелариски геодетски работи за посебни на-

мени. 

36. Видови, форма и содржина на геодетските ела-

борати за посебни намени. 

37. Работи што ги вршат трговците поединци овлас-

тени геодети и трговските друштва за геодетски работи 

и услови потребни за вршење на геодетските работи. 

38. Странски правни лица и странски овластен гео-

дет. 

39. Геодетски работи што може да ги врши овласте-

ниот геодет. 
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40. Полагање на испит за стекнување на овластува-

ње за овластен геодет - издавање, продолжување и пот-

врдување на овластување за овластен геодет. 

41. Должности на овластениот геодет. 

42. Престанок на овластување за овластен геодет. 

43. Одземање на овластување за овластен геодет. 

44. Стекнување на ново овластување за овластен ге-

одет. 

45. Осигурување од одговорност за штета. 

46. Лиценца за вршење на геодетски работи. 

47. Престанок на важење на лиценца за вршење на 

геодетски работи. 

48. Услови за работа на подружница. 

49. Должности на трговецот поединец овластен гео-

дет и трговското друштво за геодетски работи. 

50. Заверка/одобрување/спроведување на геодетски 

елаборати. 

51. Комора на трговци поединци овластени геодети 

и трговски друштва за геодетски работи, овластувања 

на Комората. 

52. Надлежност на Собранието на Комората. 

53. Управен одбор на Комората. 

54. Електронски деловодник. 

 

ПРОПИСИ: 

- Закон за катастар на недвижности со сите измени 

и дополнувања („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/13, 41/14 и 115/14); 

- Правилник за премер на недвижности со сите из-

мени и дополнувања („Службен весник на Република 

Македонија“ број 121/13 и 169/13); 

- Правилник за начинот на катастарското класира-

ње и утврдувањето и запишувањето на промената на 

катастарската култура и класа на земјиштето („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 144/13); 

- Правилник за геодетски работи за посебни намени 

со сите измени и дополнувања („Службен весник на 

Република Македонија“ број 159/13, 88/14, 110/14, 

132/14 и 56/15); 

- Правилник за овластување за овластен геодет 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

132/13); 

- Правилник за лиценца за вршење на геодетски ра-

боти („Службен весник на Република Македонија“ број 

132/13). 

 

IV. КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И УРЕДУ-

ВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО НЕДВИЖНОСТИ: 

 

1. Поим на катастарот на недвижности, јавност на 

податоците во катастарот  на недвижности и катаста-

рот на недвижности како дел од Геодетско катастар-

скиот информационен систем (во натамошниот текст: 

ГКИС). 

2. Содржина на катастарот на недвижности и Збир-

ка на исправи. 

3. Начела на катастарот на недвижности. 

4. Изземање на службено лице и откажување од 

пријавата за запишување. 

5. ГКИС- поим, содржина, начин на користење, 

дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на 

податоците. 

6. Податоци кои се издаваат од катастарот на нед-

вижности. 

7. Содржина на Имотен лист и на Имотен лист за 

инфраструктурни објекти. 

8. Содржина на Лист за предбележување на градба 

и на Лист за предбележување на инфраструктурни об-

јекти. 

9. Содржина на Евидентен лист и Евидентен лист 

на инфраструктурни објекти. 

10. Видови запишување во катастарот на недвиж-

ности: укнижување, предбележување и прибележу-

вање. 

11. Правни основи за запишување во катастарот на 

недвижности. 

12. Исправи за запишување во катастарот на нед-

вижности. 

13. Услови за запишување во катастарот на недвиж-

ности. 

14. Востановување на катастар на инфраструктурни 

објекти како дел од катастарот на недвижности. 

15. Опфат на одржување на катастарот на недвиж-

ности. 

16. Запишување на недвижности со незапишани 

права - поднесување на пријава и начин на постапува-

ње по пријавата. 

17. Споредување на податоците. 

18. Разлики во површините на катастарските пар-

цели. 

19. Запишување на податоци за корисна површина. 

20. Опфат на запишување промени во катастарот на 

недвижности. 

21. Споредување на податоци и запишување на про-

мени со геодетски елаборат. 

22. Предбележување на идна градба. 

23. Отстранување на грешки во катастарот на нед-

вижности. 

24. Ажурирање на податоци по пријава на странка и 

по службена должност. 

25. Ажурирање на податоци за внатрешна пов-

ршина. 

26. Содржина на изјавата заверена кај нотар. 

27. Отстапување на податоци за корисна површина. 

28. Запишување на катастарски парцели со повеќе 

катастарски култури и класи. 

29. Запишување/промени во катастарот на недвиж-

ности за кои во катастарот на земјиште постоеле фик-

тивни евиденции. 

30. Доставување на пријави за запишување од стра-

на на трговци поединци овластени геодети и трговски 

друштва за геодетски работи. 

31. Видови градби и органи надлежни за издавање 

на одобрение за градење. 

32. Поведување постапка од надлежен орган за 

предбележување на градби во катастарот на недвиж-

ности. 

33. Промени во текот на градбата. 

34. Запишување на објект во јавната книга. 
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35. Отстранување на објект. 

36. Прибележување на предлог за експропријација. 

37. Прибележување на закуп на земјоделско зем-

јиште во катастарот на недвижности. 

38. Објекти на земјоделско земјиште и нивно запи-

шување во катастарот на недвижности. 

39. Приватизација на градежно земјиште во држав-

на сопственост. 

40. Стекнување правен статус на бесправен објект и 

запишување во катастарот на недвижности. 

41. Отуѓување на градежно земјиште - изготвување 

на геодетски елаборат. 

42. Закуп на градежно земјиште - изготвување на 

геодетски елаборат. 

43. Видови геодетски елаборати согласно со Зако-

нот за градежно земјиште. 

44. Градежно изградено и градежно неизградено 

земјиште. 

45. Урбанистичките планови и урбанистичко план-

ската документација и Регистарот за градежно зем-

јиште. 

 

ПРОПИСИ: 

- Закон за катастар на недвижности со сите измени 

и дополнувања („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/13, 41/14 и 115/14); 

- Правилник за формата и содржината на бара-

њето/потврдата за изземање на службено лице, форма-

та и содржината на барањето/потврдата за откажување 

од пријавата за запишување/спроведување промени во 

катастарот на недвижностите, начинот на издавање, ка-

ко и за формата и содржината на податоците кои се из-

даваат на обрасци од катастарот на недвижности со си-

те измени и дополнувања („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 144/13 и 64/14); 

- Правилник за начинот на користење, дистрибу-

ција, пристап, издавање, чување и заштита на подато-

ците од Геодетско катастарскиот информационен сис-

тем („Службен весник на Република Македонија“ број 

132/13); 

- Правилник за запишување на инфраструктурните 

објекти со сите измени и дополнувања („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 64/14, 183/14 и 

56/15); 

- Правилник за одржување на катастарот на нед-

вижностите со сите измени и дополнувања („Службен 

весник на Република Македонија“ број 151/13 и 8/15); 

- Закон за градење со сите измени и дополнувања 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

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 и 44/15); 

- Закон за експропријација со сите измени и допол-

нувања („Службен весник на Република Македонија“ 

број 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14); 

- Закон за земјоделското земјиште со сите измени и 

дополнувања („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14 130/14 и 166/14); 

- Закон за приватизација и закуп на градежно зем-

јиште во државна сопственост со сите измени и допол-

нувања („Службен весник на Република Македонија“ 

број 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14 и 

144/14); 

- Закон за постапување со бесправно изградени об-

јекти со сите измени и дополнувања („Службен весник 

на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 

72/13, 44/14, 115/14 и 199/14); 

- Закон за градежно земјиште („Службен весник на 

Република Македонија“ број 15/15). 

- Закон за просторно и урбанистичко планирање 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

199/14 и 44/15). 

 

Член 4 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-8672/1 Управен одбор 

3 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 

2946. 

Врз  основа  на  член  116 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИ-

ТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКАТА И 

ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИ-

ТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ  

НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за пола-

гање на испит за стекнување на овластување за овлас-

тен геодет (во натамошниот текст: испитот).  

 

Член 2 

Полагањето на испитот се спроведува во две прос-

тории од кои секоја одделно треба да биде опремена 

со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата и едно за 

серверот, 

- најмалку 36 столчиња,  

- екран (дисплеј) за објавување на резултатите,  со 

димензии од најмалку 2x2 метри, 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19”, 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање, 
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- локална комуникациска мрежа, 

- мрежен преклопник и  

- мрежна камера за снимање на полагањето. 

 

Член 3 
Просториите за полагање на испитот имаат интер-

нет конекција од минимум 10MB/s, наменета за елек-
тронското полагање  на испитот и пристап до аплика-
цијата на Агенцијата за катастар на недвижности за 
спроведување на електронско полагање на испитот. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се применува по создавањето на 
технички услови за спроведување на испитот за овлас-
тен геодет согласно Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за катастар на недвижности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 115/14).  

 
Бр. 01-8670/1 Управен одбор 

3 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 

2947. 
Врз основа на член 81 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КАТАСТАРСКО-
ТО КЛАСИРАЊЕ И УТВРДУВАЊЕТО И ЗАПИ-
ШУВАЊЕТО НА ПРОМЕНАТА НА КАТАСТАР-
СКАТА КУЛТУРА И КЛАСА НА ЗЕМЈИШТЕТО 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на катастарското кла-
сирање и утврдувањето и запишувањето на промената 
на катастарската култура и класа на земјиштето 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
144/13), во член 8 став (4) точката 2. се менува и гласи: 

„2. градежно изградено земјиште кое го опфаќа 
земјиштето под зграда, земјиштето под објект и цело-
купното околно градежно земјиште при што околното 
градежно изградено земјиште се означува како градеж-
но изградено земјиште, земјиштето под зграда се озна-
чува како земјиште под зграда, а земјиштето под објект 
се означува како земјиште под објект. Градежно изгра-
дено земјиште е и земјиштето под површински инфрас-
труктурен објект кое се означува како земјиште под 
инфраструктурен објект“. 

 
Член 2 

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:  
 

„Член 8-а 
(1) Плодното земјиште, со исклучок на шумите кои 

се означуваат со („ш“), како и природното неплодно 
земјиште се означува како земјоделско земјиште („зз“), 
а вештачкото неплодно земјиште се означува како гра-
дежно земјиште („гз“). 

(2) Околното земјиште, кај земјоделското земјиште 

на кое се наоѓаат оранжерии, помошни објекти или об-

јекти за примарна обработка на земјоделски производи 

ја задржува запишаната катастарска култура и класа,  

земјиштето под оранжерии се означува како ниви под 

оранжерии, земјиштето под  помошни објекти се озна-

чува како ниви под помошни објекти  и земјиштето под 

објекти за примарна обработка за земјоделски произво-

ди се означува како ниви под објекти за примарна об-

работка на земјоделски производи“. 

 

Член 3 

Во членот 10 алинејата 10 се менува и гласи: 

„- пасиште е земјоделско земјиште обраснато со 

трева чие искористување се врши најрационално со па-

сење добиток и косење, како и земјиште што  се  наоѓа  

во близина  на населено  место  и  служи  претежно  за  

изгон, одмор и за делумно  пасење добиток. Под па-

сиште се подразбираат и површини обраснати со трева 

поголеми од 3 ха што се наоѓаат во границите на шума, 

доколку не се наоѓаат во пребирна шума и во шума или 

делови од шуми во кои се вршат мелиоративни мерки и 

обновување“. 

Алинејата 11 се менува и гласи: 

„- шума претставува шумски екосистем кој постои 

на шумско земјиште обраснато со шумски видови дрвја 

и грмушки, голини непосредно до шумата, како и дру-

ги голини и ливади внатре во шумата, шумски расад-

ници, шумски патишта, семенски плантажи, противпо-

жарни просеки во шума, ветрозаштитни појаси на пов-

ршина поголема од два ари, како и шуми во заштите-

ните подрачја. Шума се состои и од млади насади и 

шумски култури со површина поголема од два ари, ка-

ко и површини кои се составен дел на шумата, а прив-

ремено се необраснати како резултат на човечкото вли-

јание или природни непогоди на кои започнало при-

родното обновување. Под шума не се подразбираат од-

воени групи дрвја и на површина помала од два ари, 

меѓни стебла помеѓу земјоделско земјиште, плантажи 

од брзорастечки видови дрвја, како и крајбрежна веге-

тација надвор од шума, дрвореди и паркови во населе-

ни места“. 

 

Член 4 

Членот 14 се брише. 

 

Член 5 

Во член 15 став (1) по зборовите „Плодните зем-

јишта“ се додаваат зборовите: „со исклучок на земјиш-

тето означено како нива под оранжерија, нива под по-

мошен објект и нива под објект за примарна обработка 

на земјоделски производи“. 

 

Член 6 

Во член 20 став (2) зборовите „алинеи еден, два и 

три“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 1, 2 и 3“. 

 

Член 7 

Во членот 26 ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) Околното земјиште, кај земјоделското зем-

јиште, на кое се наоѓаат згради/објекти кои стекнале 
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правен статус во постапка, согласно со закон, ја зад-

ржува запишаната катастарска култура и класа, а во се-

бе го опфаќа и земјиштето под зграда кое се означува 

како земјиште под зграда и земјиштето под објект кое 

се означува како земјиште под објект“.  

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Земјиштето од став (1) на овој член може да би-

де предмет на физичка делба  без оглед на неговата 

површина“. 

 

Член 8 

Во членот 28 став (2) алинејата 1 се менува и гласи: 

„ по пријава на органот надлежен за вршење на ра-

ботите од областа на земјоделството, шумарството и 

водостопанството, кон која се прилага акт за утврдена 

промена на катастарската култура или класа на земјиш-

тето во сопственост на Република Македонија, како и 

доказ издаден од надлежен орган со кој ќе се потврди 

дека катастарската парцела се наоѓа надвор од градеж-

ниот реон, односно дека не претставува градежно зем-

јиште.“ 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) 

кои гласат: 

„(3) Како  акт за утврдена промена на катастарската 

култура или класа во смисол на став (2) алинеја 1 од 

овој член, се подразбира записник за утврдена промена 

на катастарската култура и класа на земјиштето изгот-

вен од страна на стручно лице агроном вработен во ор-

ганот од став (2) алинеја 1 од овој член. 

(4) Формата и содржината на записникот од ставот 

(3) на овој член е дадена во прилог број 1 кој е соста-

вен дел на овој правилник.“  

 

Член 9 

Членот 29 се менува и гласи: 

„(1) За запишување промена на катастарска култура 

и класа, подносителот на пријавата доставува геодет-

ски елаборат изготвен од трговец поединец овластен 

геодет или трговско друштво за геодетски работи во 

случај кога  со пријавата се бара: 

- промена на катастарска култура на земјиштето од 

градежно неизградено земјиште во градежно изградено 

земјиште и обратно; 

- промена на катастарска култура во нива под оран-

жерија, нива под помошен објект, нива под објект за 

примарна обработка на земјоделски производи, зем-

јиште под зграда, земјиште под објект и земјиште под 

инфраструктурен објект; и 

- промена на катастарска култура и класа на дел од 

катастарска парцела, кој дел се одвојува во посебна ка-

тастарска парцела, при што се врши физичка делба сог-

ласно со закон. 

(2) За запишување промена на катастарската култу-

ра од став (1) алинеи 1 и 2 од овој член се доставува ге-

одетски елаборат од извршениот премер во функција 

на одржување на катастарот на недвижности и правен 

основ за запишување на промената. 

(3) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од став (2) на овој член се дадени во Правилникот за 

премер на недвижности. 

(4) За запишување промена на катастарската култу-

ра и класа од став (1) алинеја 3 од овој член се доставу-

ва геодетски елаборат за геодетски работи за посебни 

намени – промена на катастарска култура и класа и за-

писник за утврдена промена на катастарска култура и 

класа. 

(5) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од став (4) на овој член се дадени во Правилникот за 

геодетски работи за посебни намени“. 

 

Член 10 

Членот 32 се менува и гласи: 

Катастарската парцела за која ќе се утврди дека е со 

повеќе катастарски култури и/или класи се означува со 

ознаката „зз“ без наведување на катастарските култури. 

  

Член 11 

Во член 33 став (2) зборовите: „Во случај кога про-

мената на катастарската култура и класа се однесува на 

дел од катастарска парцела“ се заменуваат со зборо-

вите: „Во случајот од членот 29 став (1) алинеја 3 од 

овој правилник“. 

 

Член 12 

(1) Катастарските парцели кои во катастарот на 

недвижности се запишани со повеќе катастарски кул-

тури, по пријава на странка или по службена должност 

во одржување на катастарот на недвижности се запи-

шуваат со единствена ознака за земјоделско земјиште 

или градежно земјиште без наведување на друга катас-

тарска култура. 

(2) Катастарските парцели кои во катастарот на 

недвижности се запишани со една катастарска култура, 

а со повеќе катастарски класи, по пријава на странка 

или по службена должност во одржување на катастарот 

на недвижности се запишуваат како катастарски парце-

ли со катастарска класа која зафаќа поголема површи-

на од катастарската парцела“. 

 

Член 13 

Прилогот број 1 се менува и станува прилог број 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила петнаесеттиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“, а одредбите од членовите 1 и 2 

од овој правилник ќе се применуваат по создавањето 

на технички услови сврзани со надградба на електрон-

скиот катастар. 

 

Бр. 01-8671/1 Управен одбор 

3 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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2948. 
Врз основа на член 116 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/13, 41/14 и 155/14), Управниот одбор на 

Агенцијата за катастар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ И 

ЗА ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет на уредување 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за по-

лагање испит за стекнување на овластување за овлас-

тен геодет, начинот на продолжување, потврдување, 

престанок и одземање на овластувањето за овластен ге-

одет, формата и содржината на овластувањето за ов-

ластен геодет, како и формата, содржината и начинот 

на водење на Именикот на овластени геодети. 

 

Услови за полагање  на испит за стекнување  

на овластување за овластен геодет 

 

Член 2 

(1) Испит за стекнување на овластување за овластен 

геодет може да полага лице кое ги исполнува следниве 

услови: 

- да е државјанин на Република Македонија,  

- да има завршен VII/1 степен студии по геодезија 

или да има стекнати најмалку 300 кредити според Ев-

ропскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) од областа 

на геодезијата и  

- да има  најмалку две години работно искуство на 

геодетски работи по исполнувањето на условите од 

алинеја два од овој член. 

(2) За полагање испит за стекнување на овластува-

ње за овластен геодет лицето од став (1) на овој член 

поднесува барање за полагање на испит. 

(3) Формата и содржината на барањето од став (2) 

на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

II. ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПОТВРДУВА-

ЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 

 

Издавање на овластувањето 

 

Член 3 

(1) На кандидатот кој го положил испитот за стек-

нување овластување за овластен геодет во рок од 15 де-

на од денот на завршувањето на испитот, директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности (во ната-

мошниот текст: Агенцијата) му издава овластување за 

овластен геодет.  

(2) Овластувањето од став (1) на овој член се издава 

за период од пет години.  

(3) Овластувањето за овластен геодет се издава во 

хартиена форма на формат А4. 

(4) Формата и содржината на овластувањето од став 

(1) на овој член се дадени во прилог број 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Продолжување на овластувањето 

 

Член 4 

(1) Овластениот геодет, шест месеци пред истекот 

на рокот на важење на издаденото овластување, до 

Агенцијата поднесува барање за продолжување на ов-

ластувањето. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член овласте-

ниот геодет приложува сертификат издаден од Агенци-

јата дека во текот на петте години посетувал по 30 часа 

годишна континуирана едукација од областа на геодет-

ските работи извршена од страна на Агенцијата, од кои 

најмалку 20 часа обуки сврзани со катастарот на нед-

вижности, како и доказ за платен надоместок за про-

должувањето. Имателот на овластувањето вработен во 

Агенцијата наместо сертификат доставува потврда за 

работен однос во Агенцијата. 

(3) По барањето од став (1) на овој член на предлог 

на овластени лица од директорот при комисијата фор-

мирана од директорот на Агенцијата, директорот на 

Агенцијата донесува решение со кое се продолжува 

или не се продолжува овластувањето за овластен гео-

дет. Комисијата е во состав од три члена од кои претсе-

дателот и еден член имаат VII/1 степен студии по гео-

дезија или стекнати најмалку 300 кредити според Ев-

ропскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) од областа 

на геодезијата, а еден член е со  VII/1 степен правни 

студии или стекнати најмалку 300 кредити според Ев-

ропскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) од областа 

на правото. 

(4) Решението од став (3) на овој член директорот 

на Агенцијата го донесува во рок од 15 дена од денот 

на поднесување на барањето. 

(5) Решението од став (2) на овој член со кое не се 

продолжува овластувањето за овластен гедоет е конеч-

но и извршно, а против истото дозволена е тужба пред 

Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на 

решението.  
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Потврдување на овластување за странски геодетски 

инженер 

 

Член 5 

(1) Под услови на реципроцитет странски геодетски 

инженер со овластување од друга држава може до 

Агенцијата да достави барање за потврдување на ов-

ластувањето. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член странски-

от геодетски инженер од став (1) го прилага овластува-

њето од друга држава и  доказ за платен надоместок на 

Агенцијата. 

(3) На предлог на комисијата од член 4 став (3) од 

овој правилник, директорот на Агенцијата донесува ре-

шение со кое се потврдува или не се потврдува овлас-

тувањето на странски геодетски инженер. 

(6) Решението со кое не се потврдува овластување-

то на странскиот геодетски инженер е конечно и из-

вршно, а против истото дозволена е тужба пред Упра-

вен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-

нието.  

 

Форма и содржина на барањето за продолжување  

и потврдување 

 

Член 6 

Формата и содржината на барањето за продолжу-

вање/потврдување на овластувањето за овластен геодет 

се дадени во прилог број 3 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Надоместок за продолжување  

и потврдување 

 

Член 7 

(1) За полагање испит за стекнување на овластува-

ње за овластен геодет, како и за продолжување и пот-

врдување на овластувањето за овластен геодет се плаќа 

надоместок на Агенцијата. 

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 

член со одлука ја определува Управниот одбор на 

Агенцијата. 

 

III. ПРЕСТАНОК И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВА-

ЊЕТО ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 

 

Престанок на овластувањето 

 

Член 8 

(1) Oвластувањето за овластен геодет престанува да 

важи во следните  случаи: 

- со смрт на овластениот геодет,  

- ако овластениот геодет целосно ја изгуби деловна-

та способност, 

- ако овластениот геодет се наоѓа на издржување на 

казна затвор за извршено кривично дело во вршењето 

на геодетските работи за кое му е изречена казна зат-

вор подолго од шест месеца, 

- доколку овластувањето не му биде продолжено и 

- по истекот на рокот на важење на овластувањето.  

(2) Престанокот на овластувањето од став (1) на 

овој член се запишува во Именикот на овластени гео-

дети што се води во Агенцијата (во натамошниот 

текст: Именикот), врз основа на доказите за настанува-

њето на случаите од став (1) на овој член. 

(3) За секоја промена во Именикот, Агенцијата е 

должна за промената, веднаш да ја извести Комората 

на трговци поединци овластени геодети и трговски 

друштва за геодетски работи (во натамошниот текст: 

Комората). 

 

Одземање на овластувањето 

 

Член 9 

(1) Овластувањето за овластен геодет се одзема во 

следните случаи: 

- ако овластениот геодет во извршувањето на гео-

детските работи не постапува согласно со овој закон и 

прописите донесени врз основа на него, како и соглас-

но со правилата и стандардите на геодетската струка, 

- ако геодетските елаборати изготвени во писмена 

форма своерачно не ги потпишува, 

- ако геодетските елаборати изготвени во електрон-

ска форма не ги потпишува со валиден сертификат из-

даден од овластен издавач, 

- ако не ги користи податоците од катастарот на 

недвижностите и не ги користи само за намената за ко-

ја се издадени, 

- ако му е  изречена  мерка – забрана за вршење 

професија, дејност или должност, 

- ако овластениот геодет делумно ја изгуби делов-

ната способност, 

- ако овластениот геодет во рокот определен во чле-

нот 109 став (3) од  Законот за катастар на недвижнос-

ти не поднесе барање за продолжување на овластува-

њето за овластен геодет,  

- ако изготвува геодетски елаборати без претходно 

извршен премер и увид на недвижностите на самото 

место, 

- ако не посетува континуирана обука од областа на 

геодетските работи,  

- ако овластениот геодет кој не е вработен кај трго-

вец поединец овластен геодет, односно кај трговско 

друштво за геодетски работи се утврди дека извршува 
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геодетски работи за трговците поединци овластени гео-

дети, односно за трговските друштва за геодетски ра-

боти и 

- ако се утврди дека при стекнувањето на овласту-

вањето не ги исполнувал условите по однос на видот и 

степенот на образование, државјанство и работно ис-

куство пропишани со закон. 

(2) Организациониот облик при Агенцијата во чија 

надлежност е вршење на надзорот на работата на тр-

говците поединци овластени геодети и трговските 

друштва за геодетски работи, при вршењето на надзо-

рот утврдува дали настанала повреда на одредбите од 

став (1) на овој член.  

(3) Доколку се утврди повреда на некои од одред-

бите од став (1) на овој член, организациониот облик 

од став (2) на овој член изготвува записник и предлог 

решение за одземање на овластувањето. 

 (4) Решението за одземање на овластувањето кое 

го донесува директорот на Агенцијата е конечно и из-

вршно, а против истото дозволена е тужба пред Упра-

вен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-

нието. 

(5) Врз основа на решението за одземање на овлас-

тувањето,  овластениот геодет е должен  до Агенцијата 

да го врати издаденото овластување за овластен геодет. 

(6) Одземањето на овластувањето се запишува во 

Именикот. 

(7) Агенцијата е должна за промената во Именикот 

од став (6) на овој член веднаш да ја извести Комората.  

 

IV.ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ 

 

Запишување во Именикот 

 

Член 10 

Издадените овластувања за овластен геодет, како и 

решенијата за продолжување/потврдување, престанок 

и одземање на овластувањата за овластен геодет се за-

пишуваат во Именикот што го води организациониот 

облик при Агенцијата во чија надлежност е спроведу-

вањето на обуките. 

 

Водење на Именикот 

 

Член 11 

 (1) Именикот се води во хартиена и во електронска 

форма, во вид на книга со формат А4. 

(2) На насловната страна на Именикот е отпечатен 

грбот на Република Македонија и називот на Агенци-

јата, а под нив е внесен текст: „ Именик на овластени 

геодети“. На внатрешните страни од Именикот се сод-

ржани рубрики во кои се внесуваат податоци за: ре-

ден број, име и презиме на овластениот геодет, ЕМБГ, 

адреса и место на живеење, податоци за контакт (те-

лефон, е-маил), број и датум на издаденото овластува-

ње за овластен геодет, број и датум на решението за 

продолжување на овластувањето за овластен геодет, 

број и датум на решението за потврдување на овлас-

тување за овластен геодет, број и датум на решението 

за одземање на овластувањето за овластен геодет, 

број и датум на доказот за престанок на овластување-

то за овластен геодет, забелешка во која се внесуваат 

податоци за актите на Управниот суд донесени по по-

вод поведените судски спорови во врска со овластува-

њата за овластен геодет и други податоци, како и број 

на страници. 

(3) Содржината на ажурираниот Именик без пода-

тоците за ЕМБГ е достапна на web страницата на 

Агенцијата и на Комората. 

(4) Формата и содржината на Именикот на овласте-

ни геодети се дадени во прилог број 4 кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Известување на Комората 

 

Член 13 

Агенцијата е должна за секоја промена на подато-

ците содржани во Именикот веднаш да ја извести Ко-

мората на трговци поединци овластени геодети и тр-

говски друштва за геодетски работи. 

 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 14 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за овластување за овластен 

геодет („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 132/13). 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“, а ќе се применува по создава-

њето на технички услови за спроведување на испи-

тот за овластен геодет согласно Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 115/14).  
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2949. 
Врз  основа  на  член  116 од Законот за катастар на 

невдижности („Службен весник на Република Мaкедо-
нија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И 
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 

НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  начинот на боди-

рање на првиот и вториот дел од испитот за стекнува-
ње на овластување за овластен геодет (во натамошниот 
текст: испитот). 

  
Член 2 

(1) Првиот дел од испитот се полага за секоја од об-
ластите од членот 108-а од Законот за катастар на нед-
вижности, електронски, во траење од 45 минути за се-
која област посебно.  

(2) Испитот од став (1) на овој член  содржи по 15 
прашања за секоја од областите со по пет опции за за-
окружување на одговорот, од кои еднa опција е точна и 
се бодира со 2 поени, две опции се слични со точната 
опција и се бодираат со 1 поен, една опција не е точна 
во мал обем и се бодира со 0,5 поени и една опција не е 
точна во голем обем и се бодира со 0 поени. Максимал-
ниот број на освоени поени за секоја од областите по-
себно изнесува 30 поени. Кандидатот ја положил об-
ласта ако освоил најмалку 21 поен. 

(3) Се смета дека кандидатот го положил првиот 
дел од испитот ако ги положил сите области пропиша-
ни во член 108-а став (3) од Законот за катастар на нед-
вижности. 

(4) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-
тот му се овозможува  полагање на вториот дел од ис-
питот. Доколку кандидатот не го положи првиот дел од 
испитот  се смета дека испитот не го положил. 

(5) Вториот дел од испитот се состои од проучува-
ње на две студии на случај од кои едната од областа 
„катастарски планови и планови на инфраструктурни 
објекти“ и другата од областа „премер, геодетски рабо-
ти за посебни намени, геодетски елаборат и електрон-
ски деловодник“ и одговарање на шест прашања кои 
произлегуваат од секоја од студииите. Вториот дел од 
испитот се полага во вид на електронска студија на 
случај во траење од 45 минути за секоја област. Секоја 
од студиите на случај содржи по шест прашања, при 
што секое од прашањата има десет можни опции на од-
говор од кои една е точна и се бодира со 5 поени, пет 
се слични со точната опција на одговор и се бодираат 
со 3 поени и четири опции се различни (неточни) и се 
бодираат со 0 поени. Максималниот број на освоени 
поени за секоја од студиите на случај посебно изнесува 
30 поени.  

 (6) Кандидатот ја положил студијата на случај ако 
освоил најмалку 21 поен. 

(7) Се смета дека кандидатот го положил вториот 
дел од испитот ако ги положил двете студии на случај. 

 
Член 3 

 На кандидатот кој го положил испитот му се изда-
ва овластување за овластен геодет. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува по создавањето 
на технички услови за спроведување на испитот за ов-
ластен геодет согласно Законот за изменување и допол-
нување на Законот за катастар на недвижности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 115/14).  
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2950. 
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република  Македо-
нија“  бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор  на  
Агенцијата  за  катастар  на недвижности, донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за премер на недвижности („Служ-
бен весник на Република Македонија “ број  121/13 и 
169/13), во членот 5 по ставот (2) се додаваат два нови  
става (3) и (4) кои гласат: 

„(3) При премерот од ставот (1) на овој член се при-
бираат и податоци за година на градба, година на ре-
конструкција и материјал на градба во функција на 
воспоставување на Регистарот на цени и закупнини, 
кои податоци ги пополнува носителот на правото на 
недвижноста, односно лицето кое може да се јави во 
својство на подносител на пријава за запишување, во 
Изјава со податоци за недвижноста. 

(4) Формата и содржината на изјавата од ставот (3) 
на овој член е дадена во пролог број 18 кој е составен 
дел на овој правилник.“ 

 
Член 2 

Во членот 18 став (3) по зборовите „земјиште под“ 
се додава зборот :„инфраструктурен“. 

 
Член 3 

По членот 18 се додава нов наслов и нов член 18-а 
кој гласи: 

 
„Земјиште под инфраструктурен објект 

 
Член 18-а 

„Земјиштето под површинските инфраструктурни 
објекти се означува како земјиште под инфраструктур-
ни објекти („зпио“).“ 

 
Член 4 

Во член 19 став (5) по зборовите: „ Плодните зем-
јишта“ се додаваат зборовите: „со исклучок на шумите 
кои се означуваат со ознаката (ш) и се испишуваат како 
„шуми“, “.  

Во ставот (6) по зборовите: „Природни неплодни 
земјишта се“ се додава зборот „земјоделски“, а ознака-
та „пнз“ се заменува со ознаката „зз“.  

Во ставот (7) по алинејата 4 се додава нова алинеја 
5 која гласи: 
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„- земјиште под инфраструктурни објекти со 
„зпио“. 

По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11) 
кои гласат:  

„(10) Околното земјиште, кај земјоделското зем-
јиште на кое се наоѓаат згради/објекти кои стекнале 
правен статус во постапка согласно закон, ја задржува 
запишаната катастарска култура и класа, а во себе  го 
опфаќа и земјиштето под зграда кое се означува како 
земјиште под зграда („зпз“) и земјиштето под објект 
кое се означува како земјиште под објект („зпо“).  

(11) Околното земјиште, кај земјоделското земјиш-
те на кое се наоѓаат оранжерии, помошни објекти или 
објекти за примарна обработка на земјоделски произ-
води, ја задржува запишаната катастарска култура и 
класа, а во себе  го опаќа и земјиштето под оранжерии - 
кое се означува како ниви под оранжерии „н-о“, зем-
јиштето под  помошни објекти - кое се означува како 
ниви под помошни објекти „н-по“ и земјиштето под 
објекти за примарна обработка за земјоделски произво-
ди - кое се означува како ниви под објекти за примарна 
обработка на земјоделски производи „н-опозп“.“ 

Ставот (10) станува став (12). 
 

Член 5 
Во членот 23 во делот  А-Домување: во алинејата  5 

– времено сместување, шифрата А4-1 хотели, се 
брише. 

Во делот Б- Комерцијални и деловни намени: али-
нејата 5 се менува и гласи:„ –хотели“. 

Во алинејата 5 во шифрата Б5-1 хотелски ком-
плекси., точката на крајот од шифрата се заменува со 
сврзникот „и“ и се додава нова шифра која гласи: „ Б5-
2 хотели.“ 

Во делот Г-Производство, дистрибуција и сервиси: 
во алинејата  4 –стоваришта, шифрата „Г4 -6 други сто-
варишта“ се заменува со шифрата: „ Г4 -7 други стова-
ришта“. 

Во делот Е- инфраструктура предмет на внатрешно 
премерување/отворена површина/волумен: во шифрата 
Е 18 резервоари,  по бројот 18 се додава зборот :„под-
земни“.  

Во шифрата Е19 силоси по бројот 19 се додава збо-
рот: „подземни“. 

Во шифрата Е23 телефонска централа/подцентрала, 
сврзникот „и“ се заменува со запирка. 

Во шифрата Е24 други објекти од инфраструкту-
рата, точката се заменува со запирка. 

По шифрата Е24 други објекти од инфраструкту-
рата, се додаваат седум нови шифри 25, 26, 27, 28, 29, 
30 и 31 кои гласат:  

„Е 25 надземни резервоари, 
  Е 26 надземни силоси, 
  Е27 базени за друга намена, 
  Е28 плоштади, 
  Е29 паркиралишта, 
  Е30 станици за технички преглед на возила и 
  Е 31 полигон за обука на возачи.“ 
 

Член 6 
Во членот 24 став (1) точка 10 зборот „јавна“ се за-

менува со зборот: „приватна“ . 
По точката 10 се додава  нова точка 11 која гласи: 
 „Р-рибник, “. 
Точките 11, 12 и 13 стануваат точки 12, 13 и 14. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) За зградите и другите објекти  кои немаат по-

себни делови на зграда и други објекти пропишани во 
став (1) од овој член  не се пополнува податок за посеб-
ни делови на зграда и други објекти. 

Член 7 
Во членот 25 став (1) точката „Т-таван“ се брише. 
 

Член 8 
Во членот 29 по ставот (4) се додава нов став (5) кој 

гласи: 
 „(5) За објектите од ставовите (1), (2) и (4) од овој 

член не се определува катност.“ 
  

Член 9 
Во членот 44 став (2) бројот „(2)“ се заменува со 

бројот „(1)“, точката на крајот од првата реченица се 
заменува со запирка, а зборовите  „За водовите се при-
бираат“ се заменуваат со зборовите: „како и “. 

 
Член 10 

Во членот 83 по ставот (13) се додава нов став (14) 
кој гласи: 

„(14) Формата и содржината на изјавата од членот 5 
на овој правилник се дадени во прилог број 18, кој е 
составен дел на овој правилник.“   

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила петнаесеттиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а одредбите од членовите  2, 3, 
4, 5 и 6 од овој правилник ќе се применуваат по созда-
вањето на технички услови сврзани со надградба на 
електронскиот катастар. 

 
Бр. 01-8675/1 Управен одбор 

3 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2951. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадар-
ци за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 8.6.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште 
на ул. Цветан Димов бр.1/7, Кавадарци, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за хидроелектроцен-
тралата „МХЕЦ Бошавица“, со планирана моќност од 
990 kW и со локација нa водотекот на Река Бошава, Оп-
штина Демир Капија (согласно договор за јавно при-
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ватно партнерство за јавна работа и јавна услуга за по-
веќенаменско користење на водните ресурси на реката 
Бошавица склучен помеѓу ЈП Водостопанство ТИК-
ВЕШ Кавадарци со бр.02-1180/12 од 30.12.2014 година 
и Друштвото за производство, трговија и услуги Н 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци со бр.03/2014 
од 30.12.2014 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кава-
дарци, со седиште на ул. Цветан Димов бр.1/7, Кава-
дарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-192; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ Бошавица“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-
дотекот на Река Бошава, Општина Демир Капија; 

- планирана моќност на електроцентралата: 990 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.600.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за јавно приватно 
партнерство за јавна работа и јавна услуга за повеќена-
менско користење на водните ресурси на реката Боша-
вица склучен помеѓу ЈП Водостопанство ТИКВЕШ Ка-
вадарци со бр.02-1180/12 од 30.12.2014 година и Друш-
твото за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци со бр.03/2014 од 
30.12.2014 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
30.12.2017 година. 

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ Бошавица“, со 
планирана моќност од 990 kW и со локација нa водоте-
кот на Река Бошава, Општина Демир Капија (согласно 
договор за јавно приватно партнерство за јавна работа 
и јавна услуга за повеќенаменско користење на водни-
те ресурси на реката Бошавица склучен помеѓу ЈП Во-
достопанство ТИКВЕШ Кавадарци со бр.02-1180/12 од 
30.12.2014 година и Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадар-
ци со бр.03/2014 од 30.12.2014 година), треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на 
ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-57/15  

8 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
  

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2952. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје согласно член 9 т.3 член 43 и член 44 
ст.1 од  Законот за Советот  на јавните обвинители на 
Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 
150/07), во врска со член 5 од Законот за изменување и 
дополнување на законот за работни односи („Службен 
весник на РМ“ бр.113/14) на одржаната осумдесет и 
седма седница на ден 8.6.2015 година ја донесе след-
ната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Кирил Димитровски роден на 15.9.1950 година, 
избран на 26.7.2004 година за јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Берово, му се утврди 
престанок на функцијата јавен обвинител по сопствено 
барање. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  
престанува заклучно со 31.8.2015 година. 

  
СОР бр. 4/15 Совет на јавните обвинители 

8 јуни 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 
________ 

2953. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува  

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
I 

 
1. Еден  јавен обвинител  во Вишото јавно обвини-

телство Штип  
           
Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен  условите предвидени во член 44, 45 и 46 од  Зако-
нот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.111/08), 
потребно е  како посебен  услов да исполнуваат за: 

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во 
Вишото јавно  обвинителсво Штип, потребно е  како 
посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку  
пет години години стаж како јавен обвинител, со пот-
врдени резултати во работата, или пет години работно 
искуство со потврдени резултати на правни работи по 
положениот правосуден испит. 
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Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање),  диплома или увере-
ние за завршен Правен факултет и потврда за положен 
правосуден испит во оригинал или заверено на нотар,  
Потврда за работен стаж, да  ги достават до Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија на ул. 
„Кеј Димитар Влахов" бр.4, В спрат во рок од 15 дена 
од објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:30 часот се-
кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
                                                             

Бр.08-125/1 Совет на јавните обвинители 
8 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Петар Аневски, с.р. 

                   
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2954. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Држав-

ниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  МАЈ 2015 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-мај 2015 година во однос на просеч-

ните цени на мало во 2014 година, изнесува, -1,4%. 

 
                                                   Директор, 
                                          Лидија Костовска, с.р. 
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