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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5153. 
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 

139/14), а во врска со членовите 10 и 11 од Законот 

за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Репуб-

лика Македонија застапувана од страна на Владата 

на Република Македонија и Европската  комисија  за 

постапките за спроведување на финансиската помош 

од Унијата за Република Македонија во рамките на 

спроведувањето на помошта според Инструментот 

за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 99/15),  Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

20.10.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ-

НАТОР ЗА АВТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ ЗА ИН-

ДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ СО ИНСТРУМЕНТОТ  

ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ – ИПА II 

 

1. За Национален координатор за авторизација во 

системот за индиректно управување со Инструментот 

за претпристапна помош - ИПА II се назначува Сузана 

Пенева, државен советник во Министерството за фи-

нансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 42-10473/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

5154. 

Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 

25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 

50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 

51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014 , 44/2014, 

113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015 и 154/2015), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 18 октомври 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за вработување на Република Македонија се именува 

Влатко Поповски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10844/1 Претседател на Владата 

18 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

5155. 

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 

41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 13 октомври 2015 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА 

 

1. Oд должноста членoви на Управниот одбор на 

Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола се 

разрешувааат: 

- Ѓорги Ѓоргиевски, 

- Петар Чаловски и  

- Маја Ристевска. 

2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола се именуваат: 

- Горан Степановски, 

- Маја Ристевска и 

- Христијан Босилковски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10857/1 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

5156. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Романија за економска, научна и техничка 

соработка, склучен во Букурешт на 6 октомври 2011 

година, ратификуван од Собранието на Република Ма-

кедонија на 20 март 2012 година и објавен во Додаток 

на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 

40/2012, којшто е ратификуван и од романска страна, 

согласно член 8 од предметниот Договор, стапи во си-

ла на 15 септември 2015 година. 

 

 Министер  

13 октомври 2015 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 

5157. 

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска 

со член 117 став (6) од Законот за eлектронски комуни-

кации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски ко-

муникации на 22.9.2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ БРОЈ  

ЗА ИТНИ ПОВИЦИ „112“ 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со овој правилник се пропишува начинот и услови-

те за користење на единствениот европски број за итни 

повици “112“, техничките и другите барања за операто-

рите кои обезбедуваат започнување на повик до броеви 

од Планот за нумерација во врска со исполнувањето на 

обврските кон телото надлежно за примање на повици 

кон единствениот европски број за итни повици “112“, 

мерењето на квалитетот на услугата за итни повици 

“112“, како и начинот и условите за спроведување на 

привремено и трајно исклучување на претплатничката 

или корисничката терминална опрема во случај на ут-

врдена злоупотрба на повици кон броевите на служби-

те за итни повици и единствениот европски број за ит-

ни повици “112“.  

 

Член 2 

Поими и нивно значење 

 

Во смисла на овој правилник, одредени  поими го 

имаат следното значење: 

1. Број 112 е единствен европски број за итни пови-

ци утврден со Законот за електронските комуникации и 

Планот за нумерација; 

2. Пристапен вод до телото надлежно за примање 

на повици кон единствениот европски број за итни 

повици “112“ (во понатамошниот текст - Надлежно 

тело)   е телекомуникациски вод помеѓу пристапната  

точка во телекомуникациската мрежа и Надлежното 

тело; 

3. Пријава на дефект  е пријава за прекин или на-

рушен квалитет на услугата предизвикан од дефект во 

јавната електронска комуникациска мрежа на опера-

торот или во друга јавна електронска комуникациска 

мрежа поврзана со таа мрежа, а која е примена од 

надлежната служба на операторот за поврзување на 

крајниот корисник со јавна телефонска мрежа, но не 

се однесува на дефектите на претплатничката инста-

лација или претплатничката терминална опрема; 

4. Зачестеност на дефекти по пристапен вод до 

Надлежното тело  е процентуален удел на правилно 

пријавените дефекти на пристапниот вод до Надлеж-

ното тело во определен период во однос на вкупниот 

број на пристапни водови до Надлежното тело  во тој 

период. 

5. Удел на неостварени повици на бројот 112 е 

процентуален удел на неостварени повици кон бројот 

112 во вкупниот број на сите повици упатени кон бро-

јот 112 во определено време; 

6. Време на отстранување на дефект на пристапни-

от вод до Надлежното тело е време мерено во часови 

и минути, кое што ќе помине од моментот на прием 

на правилно пријавен дефект на пристапниот вод до 

Надлежното тело, до моментот на отстранување  на 

дефектот; 

7. Време на воспоставување на врска со бројот 112 

е време мерено во секунди, со точност од една десе-

тинка од секундата, која ќе помине од моментот кога 

јавната комуникациска мрежа ги примила сите пода-

тоци потребни за воспоставување на врската со бројот 

112, до моментот кога повикувачот ќе добие сигнал 

на зафатеност, сигнал на повик или сигнал на јаву-

вање. 

 

Член 3 

Начин и услови за користење на единствениот 

европски број за итни повици 112 

 

(1) Операторите треба да им овозможат на корисни-

ците на јавни комуникациски услуги, вклучително и на 

крајните корисници на јавни телефонски говорници 

бесплатен пристап до  бројот 112, како и до постоечки-

те броеви на службите за итни повици,  што опфаќа и 

бесплатно пренасочување на тие броеви на други теле-

фонски броеви кои службите за итни повици  ги корис-

тат. 

(2) Бесплатниот пристап од ставот (1) од овој член 

треба  да биде овозможен 24 часа секој ден во неделата 

и тоа од било кој телефонски апарат, вклучувајќи ги и 

сите јавни телефонски говорници.  

(3) Листата на постоечките  броеви од ставот (1) од 

овој член, кои ги користат службите  за итни повици, е 

составен дел на стандардните оперативни постапки/ак-

тивности кои ги пропишува  одговорното лице на Над-

лежното тело. 
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(3) Операторите треба на Надлежното тело, без 

надоместок, да му ги доставуваат сите податоци со 

кои што располагаат за остварениот телекомуника-

циски сообраќај кон бројот 112, што особено ги оп-

фаќа податоците  за името и презимето или називот 

на повикувачот, повикувачкиот телефонски број, 

времето на повикот, времето на траење на повикот, 

како и местото (локацијата) од каде што е упатен по-

викот и тоа веднаш по проследување на повикот кон 

бројот “112“. 

(5) Податоците од ставот (4) од овој член му се 

доставуваат на надлежното тело  на начин, во облик и 

во рокови утврдени согласно стандардните оператив-

ни постапки од ставот (3) од овој член. Надлежното 

тело  со добиените податоци дефинирани во ставот 

(4) од овој член,  треба  да постапува согласно посеб-

ните прописи за заштита на личните податоци. 

(6) Податоците за локацијата од каде што е упатен 

повикот од ставот (4) на овој член опфаќаат податоци 

за геокодираната локација на повикувачот во фиксна 

или мобилна јавна електронска комуникациска мрежа 

и треба да бидат доставувани во реално време. 

(7) Податоците за повикувачките телефонски бро-

еви од ставот (4) од овој член, се доставуваат до Над-

лежното тело и во случај кога телефонскиот број е 

прикриен. 

(8) Операторите се одговорни за правилно поста-

пување со повиците кои се упатени кон бројот 112, 

во рамките на техничките можности на своите елек-

тронски комуникациски мрежи во согласност со кои,  

треба да обезбедат телекомуникацискиот сообраќај 

остварен со пренасочување на повиците дефинирани 

во ставот (1) од овој член, дополнително не создаде 

оптоварување на комуникациите на Надлежното 

тело. 

(9) Операторите треба да обезбедат можност за 

пријавување на пречки и дефекти на пристапниот вод 

до Надлежното тело во текот на 24 часа секој ден во 

неделата. 

(10) Операторите треба да обезбедат редундантни 

водови за секој пристапен вод кон локациите на Над-

лежното тело, и во случај на утврдување на пречки 

или дефекти дефинирани во ставот (9) од овој член, 

треба да обезбедат пренасочување на повикот кон 

бројот 112. 

(11) Утврдувањето и отстранувањето на пречките и 

дефектите од ставот (9) од овој член имаат предност во 

однос на утврдувањето и отстранувањето на сите други 

видови на пречки и дефекти во јавната електронска ко-

муникациска мрежа на операторот.  

Член 4 

Употреба на постоечките  броеви на службите  

за итни повици 

 

Пристапот до службите за итни повици  во Ре-

публика Македонија, продолжува да се реализира и 

по пат на веќе постоечките повикувачки броеви на 

службите за итни повици (192, 193, 194, 195 итн), 

освен доколку со посебен акт или одлука, не е пои-

наку одредено. 

 

Член 5 

Квалитет на услугата 

 

(1) Параметрите на квалитетот на услугата при по-

викување на бројот 112, треба да опфаќаат: 

- Зачестеност на дефекти по пристапен вод до Над-

лежното тело; 

- Време на отстранување на дефект на пристапниот 

вод до Надлежното тело; 

- Удел на неостварени повици кон бројот 112; 

- Време на воспоставување на врска со бројот 112; 

(2) Со помош на стандардните оперативни поста-

пки и активности од член 4 став (3) од овој правил-

ник, можат да се утврдат и дополнителни параметри 

на квалитет на услугата повикување на бројот 112, ос-

вен податоците дефинирани во ставот (1) од овој 

член. 

(3) Операторите треба да достават до Агенцијата, 

најдоцна до 1ви март секоја година, годишни извештаи 

за вредностите на параметрите на квалитет на услугата 

од ставовите (1) и (2) од овој член, кои се измерени на 

начин и согласно постапката утврдена со ETSI дел  EG 

201 769-1 а се однесуваат на претходната календарска 

година. 

(4) Параметрите на квалитет на услугата од ставот 

(1) од овој член, не треба да ги поминат следните гра-

нични вредности: 

- Зачестеноста на дефектите по пристапниот вод до 

Надлежното тело да не е поголема од 5% годишно по 

оператор, поединечно; 

- Времето на отстранување на дефект по пристапен 

вод до Надлежното тело да не е поголемо од 4 часа за 

отстранување на 80% од тие дефекти на годишно ниво 

по оператор, поединечно; 

- Уделот на неостварени повици кон брокот 112 да 

не е поголем од 5% на годишно ниво, доколку е тоа 

технички остварливо; 

- Времето на воспоставување на врската со бројот 

112 да биде во просек од 4 секунди на годишно ниво по 

еден повик, при што 95% од воспоставените врски тре-

ба да бидат остварени во време кое е пократко од 8 се-

кунди. 
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(5) Годишните извештаи на сите оператори од ста-

вот (3) од овој член, Агенцијата ги објавува на својата 

веб  страна, а по потреба и на друг соодветен начин на 

објавување. 

(6) Агенцијата има право да ги провери вредности-

те на параметрите на квалитет на услугата доставени 

во извештаите од ставовите (3) и (6) од овој член. 

 

Член 6 

Информирање на корисниците на услугата 

 

Агенцијата во соработка со Надлежното тело  на 

соодветен и јавно достапен начин ги известува и запоз-

нава граѓаните за целта и начинот на користење на бро-

евите на службите за итни повици и на единствениот 

европски број за итни повици 112. 

 

Член 7 

Утврдување на злоупотреба  на повик кон броевите 

на службите за итни повици или кон  бројот 112 

 

(1) Злоупотреба на повик кон броевите на службите 

за итни повици или кон бројот 112 има во случаите ко-

га се остварува повик кон броевите на службите за ит-

ни повици или кон  а бројот 112 со кој лажно се извес-

тува или информира (јавува) за непостоечки итен слу-

чај или закана, кога повикот  не е поврзан со некој итен 

случај во кој е загрозен човечки живот, здравјето на лу-

ѓето, имотите или околината, а кој повикувачот упорно 

продолжува да го остварува  и покрај опомента  на ли-

цето-оператор на Надлежното тело.  

(2) Злоупотребата на повик кон броевите на служ-

бите за итни повици или кон  бројот 112 ја  утврдува 

лицето-оператор на  Надлежното тело. 

(3) Доколку надлежното тело  утврди дека прет-

платникот или корисникот на услугата за прв пат нап-

равил злоупотреба на повици  кон броевите на служби-

те за итни повици и кон бројот 112, по налог на над-

лежното тело неговата терминална опрема привремено 

ќе се исклучи  од електронската комуникациска   мре-

жа  и тоа во траење од седум дена, со тоа што исклуче-

ниот претплатник или корисник  треба да има можност 

на примање на дојдовни повици во  периодот кога е ис-

клучен. 

 

Член 8 

Начин и услови за спроведување привремено и 

трајно исклучување на претплатничка или  

корисничка терминална опрема 

 

(1) Во случај на утврдена злоупотреба на повици  

кон броевите на службите за итни повици и кон бро-

јот 112, согласно членот 8 од овој правилник, Над-

лежното тело доставува писмено барање до соодвет-

ниот оператор привремено или трајно да ја исклучи 

од електронската комуникациска   мрежа терминална-

та опрема на претплатникот или корисникот на услу-

гата, за кој е утврдено дека направил злоупотреба на 

овие повици. 

(2) Операторот треба да постапи по барањето од 

ставот (1) на овој член во рок од осум дена од денот на 

приемот на истото и  да го извести Надлежното тело 

дека е постапено по барањето. 

(1) Доколку се утврди дека претплатникот или ко-

рисникот на услугата за прв пат направил злоупотреба 

на повици  кон броевите на службите за итни повици и 

кон бројот 112, неговата терминална опрема привреме-

но ќе се исклучи од електронската комуникациска   

мрежа и тоа во траење од седум дена, со тоа што ис-

клучениот претплатник или корисник треба да има 

можност на примање на дојдовни повици во  периодот 

кога е исклучен. 

(3) Доклку се утврди дека претплатникот или ко-

рисникот на услугата  повторно направил  злоупотре-

ба на повиците кон службите за итни повици или кон 

на бројот 112, неговата терминална опрема привреме-

но ќе се исклучи од електронската комуникациска  

мрежа во траење од 30 дена, со тоа што  исклучениот 

претплатник или корисник треба да има можност на 

примање на дојдовни повици во  периодот кога е ис-

клучен. 

(4) Доколку се утврди дека и по истекот на перио-

дот од ставот (3) од овој член  истиот претплатник 

или корисник на услугата повторно направил злоу-

потреба на повик кон броевите на службите за итни 

повици или кон бројот 112, неговата терминална оп-

рема трајно ќе се исклучи од електронската комуни-

кациска мрежа, а  претплатничкиот договор со опера-

торот ќе се раскине. 

(5) Надлежното тело води евиденција за постапките 

покренати во случај на злоупотребување на повик кон 

броевите на службите за итни повици или кон бројот 112. 

(6) Примената на мерките од ставовите (2), (3) и (4) 

од овој член не ја  исклучуваат  одговорноста на прет-

платникот или корисникот на услугата во согласност 

со општите прописи за прекршочната и казнената одго-

ворност.  

 

Член 9 

Надзор 

 

Надзор над квалитетот на услугата за повик кон 

бројот 112 врши Агенцијата, во согласност со Законот 

за електронските комуникации и овој правилник.   
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Член 10 

Завршни одредби 

 

(1)  Овој Правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде 

објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електрон-

ски комуникации. 

 

Бр. 0201-3663/2  

22 септември 2015 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

5158. 

Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за ка-

тастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), 

Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ  

ОБЈЕКТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за запишување на инфраструктур-

ните објекти („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 64/14, 183/14, 56/15 и 147/15), во член 15 

став (4) по зборовите: „одобрение за градење“ се дода-

ваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, 

односно поставување на опремата“.  

Во ставот (5) по зборовите: „со одобрението за 

градење“ се додаваат зборовите: „решението за изве-

дување на градбата, односно поставување на опре-

мата“. 

 

Член 2 

Во член 19 став (1) по зборовите: „правосилното 

одобрение за градење на инфраструктурен објек“ се до-

даваат зборовите: „/решение за изведување на град-

бата, односно поставување на опремата“. 

Во ставот (2) по зборовите: „правосилно одобрение 

за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изве-

дување на градбата, односно поставување на опре-

мата“. 

Член 3 

Во член 20 став (2) по зборовите: „од приложеното 

одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/реше-

ние за изведување на градбата, односно поставување 

на опремата“. 

 

Член 4 

Во член 21 став (1) по зборовите: „со одобрението 

за градење“ се додаваат зборовите: „/решението за из-

ведување на градбата, односно поставување на опре-

мата“. 

 

Член 5 

Во член 22 по зборовите: „за издавање на правосил-

ното одобрение за градење“ се додаваат зборовите: 

„/решение за изведување на градбата, односно поставу-

вање на опремата“. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 0101-5087/4 Управен одбор 

21 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

_________ 

5159. 

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Управ-

ниот 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 ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15 и 156/15), чле-

нот 31 се менува и гласи: 

„(1) При одржување на катастарот на недвижнос-

тите по пријава на органот надлежен за издавање на 

одобрение за градење /решение за изведување на 

градбата, односно поставување на опремата, се пред-

бележува правото на сопственост и подоблиците на 
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правото на сопственост (сосопственост и заедничка 

сопственост) на зграда и посебен дел од зграда, како и 

правото на сопственост на заедничките делови на 

зградата кои се во функција на посебниот дел од згра-

дата, на другите објекти и на инфраструктурните об-

јекти, кога се во фаза на градба, со запишување на по-

датоци за лицата кои имаат право на градење соглас-

но со одобрението за градење/решението за изведува-

ње на градбата, односно поставување на опремата и 

податоци за зградите, посебните и заедничките дело-

ви од згради преземени од основниот проект заверен 

од надлежен орган. 

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член надлеж-

ниот орган доставува правосилно одобрение за гра-

дење/решение за изведување на градбата, односно по-

ставување на опремата, основен проект заверен од над-

лежен орган согласно со Законот за градење и доказ за 

платен надоместок за предбележувањето.“ 

 

Член 2 

Во член 32 став (3) по зборовите: „одобрение за 

градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведу-

вање на градбата, односно поставување на опремата,“. 

Во ставот (4) по зборовите: „одобрение за градење“ 

се додаваат зборовите: „/решение за изведување на 

градбата, односно поставување на опремата“. 

 

Член 3 

Во член 33 став (1) по зборовите: „одобрението за 

градење“ се додаваат зборовите: „/решението за изве-

дување на градбата, односно поставување на опре-

мата“. 

 

Член 4 

Во член 34 по зборовите: „сврзани со одобренито 

за градење“ се додаваат зборовите: „/решението за 

изведување на градбата, односно поставување на оп-

ремата“, а по зборовите: „правосилното одобрение 

за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за из-

ведување на градбата, односно поставување на опре-

мата“. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 0101-12672/4 Управен одбор 

21 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

5160. 

Врз основа на член 251-a став (4) од Законот за ка-

тастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), 

Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице е 

отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен 

налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој  

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Прекршочниот платен налог за правно лице, од-

носно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела 

боја во А4 формат.  

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен 

налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој  

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

(1) Прекршочниот платен налог за одговорното ли-

це во правното лице, односно трговецoт поединец е от-

печатен на хартија со бела боја во А4 формат.  

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен 

налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој  

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 0101-16153/1 Управен одбор 

21 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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5161. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 6.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Бродец која е во надлежност на 

одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Бродец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Бродец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-15526/1  

6 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

5162. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Чичево која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чичево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Чичево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0918-15630/1  

8 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

5163. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Долно Лисиче која е во надлеж-

ност на одржување на Центар за катастар на недвиж-

ности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Долно Лисиче, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Долно Лисиче. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0918-15631/1  

8 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

5164. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Долно Лисиче-Вон-град која е во 

надлежност на одржување на Центар за катастар на 

недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Долно Лисиче-Вон-град, престануваат 

да важат аналогните катастарски планови за катастар-

ската општина  Долно Лисиче-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0918-15632/1  

8 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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5165. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Синѓелиќ-3 која е во надлежност 

на одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Синѓелиќ-3, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Синѓелиќ-3. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0918-15633/1  

8 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

5166. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.10.2015 година е ставена во примена ба-

зата на податоци од дигиталните катастарски планови 

за катастарската општина Центар 1, која е во надлеж-

ност на одржување на Центар за катастар на недвиж-

ности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Центар 1, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Центар 1.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0918-15744/1  

13 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

5167. 
Врз основа на член 9 точка 6  и член 17 од Законот за 

државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 66/10, 
145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен ревизор донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ОВЛАСТЕН 
ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
1. Во Програмата за полагање на стручен испит за 

стекнување на звање овластен државен ревизор ( 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.110/14 
и 42/15) во, точка 3, се врши замена на Литературата за 
подготовка за полагање на стручен испит за стекнува-
ње на звање овластен државен ревизор која е дадена во 
Прилог, што е составен дел на оваа програма. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-611/1  

19 октомври 2015 година Главен државен ревизор, 
Скопје м-р Тања Таневска, с.р. 

 
         ПРИЛОГ 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
I. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Меѓународни стандарди за ревизија (IFAK)  

(„Службен весник на РМ“ бр.79/10); 
2. Правилник за ревизорски стандарди за државната 

ревизија („Службен весник на РМ“ бр.56/98); 
3. Прирачник за ревизија на регуларност; 
4. Прирачник за ревизија на успешност; 
5. Правилник за водење сметководство („Службен 

весник на РМ“ бр.159/09, 164/10, 107/11); 
6. Правилник за примена на меѓународните сметко-

водствени стандарди за јавниот сектор на готовинска 
основа („Службен весник на РМ“ бр.116/05); 

7. Европски упатства за примена на ревизорските 
стандарди на ИНТОСАИ; 

8. Кодекс на етика на ИНТОСАИ; 
9. Ревизија, 2011 година, д-р. Зорица Божиновска 

Лазаревска, издание на УКИМ – Економски факултет; 
10. Стандарди за внатрешна контрола во јавниот 

сектор („Службен весник на РМ“ бр.147/10). 
 
II. РЕГУЛАТИВА 
1. Устав на Република Македонија; 
2. Закон за организација и работа на органите на 

државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 
58/00..........51/11); 

3. Закон за  користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со ствари во општинска соп-
ственост („Службен весник на РМ“ бр.78/15); 

4. Закон за административни  службеници („Служ-
бен весник на РМ“ бр.27/14 .... 154/15); 

5. Закон за вработени во јавниот сектор („Службен 
весник на РМ“ бр.27/14 и 199/14); 

6. Закон за работни односи („Службен весник на 
РМ“ бр.62/05...... 129/15); 

7. Закон за исплата на плати во РМ („Службен вес-
ник на РМ“ бр.70/94...........139/14); 

8. Закон за персоналниот данок на доход („Службен 
весник на РМ“ бр.80/93..... 129/15 ); 

9. Закон за данок на добивка („Службен весник на 
РМ“ бр.112/14 и 129/15); 
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10. Закон за данок на додадена вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.44/99...... 129/15); 

11. Закон за даноците на имот („Службен весник на 
РМ“ бр.61/04........... 154/15); 

12. Закон за сметководството на буџетите и буџет-
ските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
61/02........145/15); 

13. Правилник за сметководство на буџети и буџет-
ски корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
28/03...........101/13); 

14. Упатство за начинот на трезорско работење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 183/13); 

15. Закон за сметководство на непрофитни органи-
зации („Службен весник на РМ“ бр.24/03...... 154/15); 

16. Закон за буџетите („Службен весник на РМ“ 
бр.64/05...........171/12); 

17. Закон за финансирање на единиците на локална-
та самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04...........47/11); 

18. Закон за трговските друштва („Службен весник 
на РМ“ бр.28/04...........88/15); 

19. Закон за облигационите односи („Службен вес-
ник на РМ“ бр.18/01......123/13); 

20. Закон за државната ревизија („Службен весник 
на РМ“ бр.66/10 ....... 43/14); 

21. Закон за јавни набавки („Службен весник на 
РМ“ бр.136/07...........78/15); 

22. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола 
(„Службен весник на РМ“ бр.90/09 и бр.188/13). 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

5168. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

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

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-

тември 2015 година, во однос на месец август 2015 го-
дина, е пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец септември 2015 
година, во однос на месец август 2015 година, работо-
давачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија, ја вршат на нивото 
на правото утврдено за претходниот месец. 

 

 Министер за труд и 

социјална политика, 

 Диме Спасов, с.р. 
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