
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                          contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
2794. Решение за исправка на Решението 

за разрешување од должноста заме-
ник на директорот на КПУ Затвор 
Битола................................................. 2 

2795. Решение за исправка на Решението 
за именување в.д. заменик на дирек-
торот на КПУ Затвор Битола............ 2 

2796. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на спроведу-
вање на постапката за изработува-
ње и донесување на урбанистички 
планови, регулациски планови на   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Стр. 
 генерални урбанистички планови, 

урбанистичко - плански документа-

ции и урбанистичко-проектни до-

кументации во електронска форма.. 2 
2797. Одлука за изменување и дополну-

вање на Одлуките за формирање на 

Општинските изборни комисии....... 3 
 Огласен дел ...................................... 1-44 

 

Број 142 5 октомври 2017, четврток година LXXIII 



 Стр. 2 - Бр. 142                                                                             5 октомври 2017 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2794. 

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 
33/2015, 98/2015 и 11/2016) и член 97 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република 
Македонија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВА-
ЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  

НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА 
 
1. Во Решението за разрешување од должноста за-

меник на директорот на КПУ Затвор Битола бр.24-
6151/1 од 3 август 2017 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 138/2017 од 2 октомври 
2017 година), се врши исправка, така што во точка 2 од 
решението наместо зборовите: „со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен  весник на Република 
Македонија“, треба да стои:„со денот на објавувањето 
во „Службен  весник на Република Македонија“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-6151/2 Претседател на Владата 

5 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2795. 

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 
33/2015, 98/2015 и 11/2016) и член 97 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република 
Македонија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ  

ЗАТВОР БИТОЛА 
 
1. Во Решението за именување вршител на долж-

носта заменик на директорот на КПУ Затвор Битола 
бр.24-6152/1 од 3 август 2017 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 138/2017 од 2 октомври 
2017 година), се врши исправка, така што во точка 2 од 
решението наместо зборовите: „со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен  весник на Република 
Македонија“, треба да стои: „со денот на објавувањето 
во„Службен  весник на Република Македонија“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-6152/2 Претседател на Владата 

5 октомври 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2796. 
Врз основа на член 24 став (4) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛА-
НОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-
НОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКИ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на спроведување на по-
стапката за изработување и донесување на урбанистич-
ки планови, регулациски планови на генерални урба-
нистички планови, урбанистичко - плански документа-
ции и урбанистичко - проектни документации во елек-
тронска форма („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 111/15), членот 4 се менува и гласи:  

„(1) Урбанистички планови, регулациски планови 
на генерални урбанистички планови, урбанистичко-
планските  документации  и  урбанистичко-проектните  
документации,  се изработуваат во електронска форма 
и во (.pdf) и во (.dwg) формат, во еден или повеќе елек-
тронски записи, потпишани со валиден дигитален сер-
тификат издаден од овластен издавач, при што во 
(.dwg) формат се изработува само графичкиот дел.  

(2) Планската програма се изработува во електрон-
ска форма и во (.pdf) и во (.dwg) формат, во еден или 
повеќе електронски записи, своерачно потпишани и 
скенирани чие доставување во информацискиот систем 
е-урбанизам се потврдува со валиден дигитален серти-
фикат издаден од овластен издавач или потпишани со 
валиден дигитален сертификат издаден од овластен из-
давач, при што во (.dwg) формат се изработува само 
графичкиот дел.  

(3) Извештајот  за  стручна  ревизија  на  урбанис-
тички план, урбанистичко-планска документација, ар-
хитектонско-урбанистички проект и проект за инфрас-
труктура се изработува во електронска форма во (.pdf) 
формат, своерачно потпишан и скениран чие доставу-
вање во информацискиот систем е-урбанизам се пот-
врдува со валиден дигитален сертификат издаден од 
овластен издавач или потпишан со валиден дигитален 
сертификат издаден од овластен издавач.  

(4) Елаборатот за услови за планирање на просто-
рот се изработува во електронска форма во (.pdf) фор-
мат, своерачно потпишан и скениран чие доставување 
во информацискиот систем е - урбанизам се потврдува 
со валиден дигитален сертификат издаден од овластен 
издавач или потпишан со валиден дигитален сертифи-
кат издаден од овластен издавач.“. 

 
Член 2 

Во членот 5 ставот (1) се менува и гласи: 
„Барањето се поднесува во електронска форма, сво-

ерачно потпишано и скенирано чие доставување во ин-
формацискиот систем е-урбанизам се потврдува со ва-
лиден дигитален сертификат издаден од овластен изда-
вач или потпишано со валиден дигитален сертификат 
издаден од овластен издавач, преку информацискиот 
систем е-урбанизам.“. 
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Член 3 
Членот 8 се брише. 
                                                                             

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-9338/1 Министер 

3 октомври 2017 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
2797. 

Врз основа на член 31 став (1) точка 1, а во врска со 
членови 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16, 142/16 и 
67/17), Државната изборна комисија на седницата од-
ржана на 2.10.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ  НА  ОПШТИНСКИТЕ 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 
I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, 
објавени во „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 84 од 30 април 2016, број 08-1304/3, 
06.05.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 89 од 09.05.2015, број 08-
1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“  број 92 од 11.05.2017, 
број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“  број 198 
од 29.10.2016, број 08-2788/3 од 03.11.2016 година, об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија“   
број 201 од 04.11.2016 година, број 08-2788/5 од 
09.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“  број 203 од 10.11.2016 година, 
број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“  број 204 
од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 0д 22.11.2016 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“  број 207 од 22.11.2016 година, број 08-
2788/11 од 28.11.2016, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“  број 210 од 28.11.2016 година, 
број 08-2788/13 од 08.12.2016 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“  , број 08-
1608/1 од 18.08.2017 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“   број 113 од 18.08.2017 
година, број 08-1608/3 од 22.08.2017 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“  број 
116 од 23.08.2017 година, број 08-1608/5 од 30.08.2017 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“  број 124 од 07.09.2017 година, број 08-
1608/9 од 13.09.2017 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“  број 127 од 13.09.2017 
година и број 08-1608/11 од 20.09.2017 година, објаве-
на во „Службен весник на Република Македонија“  
број 132 од 20.09 2017 година, Државната изборна ко-
мисија решавајќи по поднесените барања за неприфа-
ќање за извршување на должноста претседател, член 
или заменик член во општинските изборни комисии 
поради здравствени или семејни причини, ги изврши 
следните измени и дополнувања: 

1. Во составот на Изборната комисија на ДЕБРЦА, 
претседателот ЗОРАН НОГАЧЕСКИ, вработен во Оп-
штина Дебрца СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира САШО СУКЛОСКИ, 
вработен во Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

2. Во составот на Изборната комисија на ЧУЧЕР-
САНДЕВО, членот ЈАСМИНА ПРШЕВСКА ИЛИЕВ-
СКА вработена во Управа за јавни приходи СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов член се избира ТАЊА ЈОВЧЕВСКА вработе-
на во Министерство за земјоделие, Државен инспекто-
рат за земјоделие. 

3. Во составот на Изборната комисија на БРВЕ-
НИЦА, заменикот член ЉИНДА РИФАТИ ДЕМИРИ 
вработена во Државен управен инспекторат СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов заменик член се избира ДАШМИРЕ ЗИБЕРИ 
вработена во Општина Брвеница. 

4. Во составот на Изборната комисија на ЦЕНТАР, 
членот ЖОРЖ ПОПОВСКИ вработен во Комисија за 
заштита на правото за слободен пристап до информа-
ции од јавен карактер СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира БОГОМИЛ ТЕМЕЛКОВСКИ 
вработен во Влада на РМ, Секретаријат за Европски 
прашања. 

5. Во составот на Изборната комисија на ЛОЗОВО, 
членот ЈОРДАН ИЛИЕВСКИ вработен во Министер-
ство за финансии на Република Македонија СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов член се избира ДРАГАН ЃОРГИЕВ вработен 
во Министерство за внатрешни работи. 

6. Во составот на Изборната комисија на ЛОЗОВО, 
заменикот член БЕЛИНДА ПЕЈОВА вработена во Оп-
штина Карпош СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ТАТЈАНА ЛАЗАРО-
ВА вработена во Општина Свети Николе. 

7. Во составот на Изборната комисија на ЗР-
НОВЦИ, членот БЛАЖЕ СТАНКОВ вработен во Оп-
штина Зрновци СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ВИКТОР АНАКИЕВ врабо-
тен во Министерство за финансии, Управа за јавни 
приходи. 

8. Во составот на Изборната комисија на ПЕХ-
ЧЕВО, заменикот член СУНЧИЦА КРУШАРСКА вра-
ботена во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, шумска полиција СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира БИЛЈАНА КАРА-
КАШЕВА вработена во Министерство за финансии. 

9. Во составот на Изборната комисија на МОГИЛА, 
членот МАРИЈА АНТИЌ КОСТОВСКА СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов член се избира ЛИЛЈАНА ТАЛЕВСКА вра-
ботена во Државен пазарен инспекторат. 

10. Во составот на Изборната комисија на ТЕАРЦЕ, 
членот ВОЈО ГОГОВСКИ вработен во Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство СЕ РАЗ-
РЕШУВА. 

За нов член се избира ВИКТОР СТОЈАНОВСКИ 
вработен во Општина Тетово. 

11. Во составот на Изборната комисија на БОГО-
ВИЊЕ, заменикот член АЉБОН ЏЕМАИЛИ СЕ РАЗ-
РЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЈАКУП КАДРИУ 
вработен во Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

12. Во составот на Изборната комисија на РАДО-
ВИШ, членот ЈОВАН ЛУКАРОВ вработен во Минис-
терство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ОРЦЕ ВИТАНОВ вработен 
во Општина Радовиш. 

13. Во составот на Изборната комисија на ЦЕНТАР 
ЖУПА, заменикот член СЕМА ЈАКУПИ вработена во 
Општина Гостивар СЕ РАЗРЕШУВА. 
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За нов заменик член се избира РИНОРА ДЕМА вра-
ботенa во Влада на РМ, Секретаријат за Европски пра-
шања. 

14. Во составот на Изборната комисија на ЗР-
НОВЦИ, членот МАРИЈА ЃОРЃИЕВСКА вработена во 
Општина Кочани СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА ОСО-
ГОВСКА вработена во Биро за развој на образовани-
ето. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ и на интернет страницата на Државна 
изборна комисија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на општинска изборна комисија може да подне-
се барање за изземање до Државната изборна комисија, 
во рок од 48 часа од денот на нејзиното објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Доставување на барање за изземање по пошта не е 
дозволено. 

 
Бр. 08-1608/13 Државна изборна комисија 

4 октомври 2017 година Претседател,  
Скопје Александар  Чичаковски, с.р. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 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: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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