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СО СЕДИШТЕ ВО ИСТАНБУЛ 
 

Член 1 
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Член 2 
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Македонија". 
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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 
9.12.2014 година донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ 

ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО РЕПУБЛИКА ПАЛАУ 

 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Палау, со претставување  на ниво 
на нерезидентни амбасадори. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 102/1 Заменик на претседателот 

9 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5644. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари кои се наоѓаат во кругот на Домот на АРМ во 
Кичево КП бр.3375 ,КО Кичево 6 и тоа: 

- зграда/објект 1, влез 1, намена на зграда/објект Д3-
2, кат пр., намена на посебен дел Б, површина 311 м2, 

- зграда/објект 3, влез 1, намена на зграда/објект Д3-
2, кат пр., намена на посебен дел Б, површина 75 м2  и 

-  зграда/објект 5, влез 1, намена на зграда/објект В4-
1, кат пр., намена на посебен дел ДП површина 21 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10006/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5645. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА BO ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост, на недвижни-
те ствари-објекти, кои се наоѓаат на КП.број 458 КО 
Ореовец, викано место „Леково" и тоа: 

- број на зграда 1; намена на зграда B4-1; влез 1; кат 
приземје; намена на посебниот дел од зградата ХС; со 
внатрешна површина од 7 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда B4-1; влез 1; кат 
приземје; намена на посебниот дел од зградата B4-1; со 
внатрешна површина од 49 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда B4-1; влез 2; кат 
приземје; намена на посебниот дел од зградата B4-1; со 
внатрешна површина од 4 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда B4-1; влез 1; кат 
01; намена на посебниот дел од зградата ХС; со внат-
решна површина од 5 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда B4-1; влез 1; кат 
01; намена на посебниот дел од зградата B4-1; со внат-
решна површина од 10 м2  

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.42-10121/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5646. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  „СТРИТ – БИЛД ИНЖЕ-
НЕРИНГ“ ДОО С.ГЛУВО ЧУЧЕР САНДЕВО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВ КАМЕН“, ОПШТИНА  

ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
1. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-

ги „СТРИТ – БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“  ДОО с.Глуво 
Чучер Сандево се доделува концесија за експлоатација 
на минерална суровина – варовник на локалитетот 
„Марков Камен“, општина Чучер Сандево, со површи-
на на простор на концесија за експлоатација дефиниран 
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7530370 4661630 
Т-2 7530510 4661810 
Т-3 7532000 4660600 
Т-4 7532000 4660100 
Т-5 7531500 4660120 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.992500 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.     

 
Бр.42-10134/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5647. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НИКИ - КОМ 
ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО  НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ГРОБИШТЕ“ С. ГОРНО ПАЛЧИШТЕ,  

ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 
1. На Друштвото за производство, градежништво, тр-

говија и услуги НИКИ -КОМ ДОО експорт-импорт Тето-
во  се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – мермер на локалитетот „Гробиште“ с. Горно 
Палчиште, општина Боговиње, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со 
координати како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7494050 4648500 
Т-2 7494050 4648300 
Т-3 7494400    4648300 
Т-4 7494400 4648560 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7494300 4648600 
Т-2 7494250 4648800 
Т-3 7493970    4648815 
Т-4 7494000 4648700 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.123875 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.      

 
Бр. 42-10236/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5648. 
Врз основа на член 123 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“, број  55/13, 41/14 и 115/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАВЕР-

КА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИЗ-
ВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за висината на надоместокот за заверка на геодетските 
елаборати за извршени геодетски работи, донесен од 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, број 01-19062/8 од 19.11.2014 година. 

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

 
Бр.42-10240/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5649. 
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), а во врска со 
член 42 став 14 од Законот за минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“, 
бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ЈАГ-
ЛЕН НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „МАКЕДОН-
СКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ" СКОПЈЕ ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ЗВЕГОР-СТАМЕР", ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Одлуката за доделуваље на концесија за експлоа-

тација на минерална суровина - јаглен на Акционерско 
друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕ-
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ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во држав-
на сопственост на локалитетот „Звегор-Стамер“, оп-
штина Делчево бр.41-7483/1 од 22.10.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.148/13), престанува да важи поради тоа што Акцио-
нерското друштво за вршење на енергетски дејности 
„МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во 
државна сопственост нема обезбедено финансиски 
средства потребни за понатамошните активности и по-
стапки за изработка на студии и проекти за започнува-
ње со експлоатација на јаглен на предметниот локали-
тет. 

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

 
Бр.42-10250/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5650. 
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), а во врска со 
член 42 став 14 од Законот за минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЈАГ-
ЛЕН НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „МАКЕДОН-
СКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – СКОПЈЕ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ПАНЧАРЕВО“, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 
1. Одлуката за доделување на концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – јаглен на Акционерско 
друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – Скопје, во 
државна сопственост, на локалитетот „Панчарево“, оп-
штина Пехчево бр. 41-7238/1 од 29.10.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
153/13), престанува да важи поради тоа што Акционер-
ско друштво за вршење на енергетски дејности „МА-
КЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – Скопје, во 
државна сопственост, нема обезбедено финансиски 
средства потребни за понатамошните активности и по-
стапки за изработка на студии и проекти за започнува-
ње со експлоатација на јаглен на предметниот локали-
тет. 

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

 
Бр.42-10251/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5651. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука на Град Скопје се дава право на 
трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 3818м2 
кое претставува: 

- дел од КП бр.6767/1 КО Кисела Вода 2 со површи-
на од 289м2 евидентирано во Имотен лист бр.48863, 

- дел од КП бр.47/5 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 3342м2 евидентирано во Имотен лист бр.47123 и  

- дел од КП бр.44/6 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 187м2 евидентирано во Имотен лист бр.40083, 

согласно Извод од Детален урбанистички план ло-
калитет Јане Сандански УЕ „Г“, бр. 23-5679/2 од 
6.11.2014 година донесен со Одлука бр.07-238/5 од 
29.8.2011 година од општина Аеродром со намена за 
изградба на Д2 – заштитно зеленило. 

   
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10337/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5652. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на објект 
на детско одморалиште „Вишни“ кој се наоѓа на Катас-
тарска парцела бр. 1870/2, Катастарска општина Виш-
ни во Струга.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10372/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5653. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–БАКАР И ЗЛАТО НА РЕЗЕРВОАР МИНЕ-
РАЛС ИНЦ (RESERVOIR MINERALS INC.) БРИ-
ТАНСКА КОЛУМБИЈА, В6Ц 1X8, КАНАДА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ДВОРИШТЕ“ ОПШТИНА БЕРОВО 
 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална суровина– бакар 
и злато на локалитетот “Двориште“ општина Берово на 
РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals 
Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1X8, Канада, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за  детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/14). 

2. РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir 
Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1X8, Канада 
достави понуда со број 00000032 на 18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, РЕЗЕРВО-
АР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals Inc.) Британ-
ска Колумбија, В6Ц 1X8, Канада ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir 
Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1X8, Канада 
се доделува концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина– бакар и злато на локалите-
тот “Двориште“ општина Берово, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7663550 4601000 
2 7659000 4601000 
3 7659000 4606000 
4 7661730 4606000 
5 7664525 4604320 
6 7664525 4602000 
7 7664000 4602000 

5. Површината на просторот на концесијата за де-
тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 24.527200 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 3.174.000,00  дена-

ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира 
друштво во Република Македонија во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регис-
трираното друштво треба да биде во форма на Друш-

тво со ограничена одговорност – ДОО, Друштво со ог-
раничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или 
Акционерско друштво – АД. 

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  
11. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.42-10417/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

5654. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 

35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА– МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-

НИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 

КАЛТУН МАДДЕНЏИЛИК ДОО СКОПЈЕ НА ЛО-

КАЛИТЕТОТ „САСА“ ОПШТИНА МАКЕДОНСКА  

КАМЕНИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– мета-
лични минерални суровини на локалитетот “Саса“ оп-
штина Македонска Каменица на Друштвото за трговија 
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и услуги КАЛТУН МАДДЕНЏИЛИК ДОО Скопје, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минерални суровини бр.42-3906/1 од 07.07.2014 го-
дина (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.103/14). 

2. Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МАД-
ДЕНЏИЛИК ДОО Скопје достави понуда со број 
00000033 на 18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за трговија и услуги КАЛТУН МАДДЕНЏИЛИК 
ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

4. На Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН 
МАДДЕНЏИЛИК ДОО Скопје се доделува концесија 
за детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина– металични минерални суровини на локалитетот 
“Саса“ општина Македонска Каменица, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 
 

Точка 
 

Координата 
Y 

Координата 
X 

1 7626875 4663680 
2 7627979 4665818 
3 7628467 4666862 
4 7628699 4668004 
5 7629105 4668708 
6 7629303 4667718 
7 7629686 4667254 
8 7629744 4666824 
9 7630127 4666789 

10 7626875 4666313 
11 7627979 4666034 
12 7628467 4665721 
13 7628699 4665523 
14 7629105 4665059 
15 7629303 4664722 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 12.580754 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 3.100.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.42-10417/2 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5655. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ДРУШТ-
ВОТО ЗА РУДАРСТВО ПРВ РУДАР ДООЕЛ СКОП-
ЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ“ 

ОПШТИНА КРАТОВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ба-
кар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и Црн 
Врв“ општина Кратово на Друштвото за рударство 
ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за  
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.103/14). 

2. Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ 
Скопје достави понуда со број 00000034 на 18.11.2014 
година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје ги испол-
ни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската 
документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ 
Скопје се доделува концесија за детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина – бакар, злато и 
сребро на локалитетот “Плавица и Црн Врв“ општина 
Кратово, со површина на простор на концесија за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7584000 4659140 
2 7588372 4659101 
3 7588397 4658738 
4 7590010 4658815 
5 7590010 4654280 
6 7584000 4654280 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 28.531508 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 
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7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 2.804.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.42-10417/3 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5656. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДО-
ОЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ“  

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– песок 
и чакал на локалитетот „Долно Лисиче“општина Ае-
родром на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА 
ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за  
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.103/14). 

2. Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА 
ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 
00000042 на 18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДО-
ОЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

4. На Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА 
ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина– песок и чакал на локалитетот “Долно Лисиче“ 

општина Аеродром, со површина на простор на конце-
сија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7545071 4646491 
2 7545274 4646685 
3 7545196 4646814 
4 7545030 4646592 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.033594 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.960.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                                        
Бр.42-10417/10 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5657. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ 
ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО 

ЛИСИЧЕ 2“ ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– песок 
и чакал на локалитетот „Долно Лисиче 2“општина Ае-
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родром на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА 
ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за  
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.103/14). 

2. Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА 
ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 
00000041 на 18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-

то за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДО-

ОЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот 

повик и Тендерската документација и достави најпо-

волна понуда. 

4. На Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА 

ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за 

детални геолошки истражувања на минерална суро-

вина– песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче 2“ 

општина Аеродром, со површина на простор на конце-

сија за детални геолошки истражувања дефиниран со 

точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 

дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 

тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 7544978 4646651 

2 7545185 4646928 

3 7545159 4647173 

4 7545031 4646966 

5 7544971 4646695 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.045902 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 3.856.000,00  дена-

ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 

плати во рок од седум дена пред денот на склучување-

то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

                                        
Бр.42-10417/11 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5658. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТР-
ГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МАРКОВ-
СКИ КОМПАНИ БОРЧЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 
БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“ С.ИЛИНО 

ОПШТИНА РЕСЕН 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– варов-
ник на локалитетот „Краста“ с.Илино општина Ресен 
на Друштвото за трговија, производство и услуги 
МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесии за  детални геолошки ис-
тражувања на минерални суровини бр.42-3906/1 од 
7.7.2014 година (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.103/14). 

2. Друштвото за трговија, производство и услуги 
МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола достави понуда со број 00000043 на 18.11.2014 
година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ 
КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола се доделува концесија за детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина– варовник на лока-
литетот „Краста“ с.Илино општина Ресен, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7496830 4556870 
2 7496800 4556750 
3 7496380 4556773 
4 7496432 4556574 
5 7496750 4556430 
6 7497000 4556318 
7 7497000 4556750 
8 7496958 4556870 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.201352 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 608.500,00  денари 
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субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.42-10417/12 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5659. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство  („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012 и 
144/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.12.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИС-

ТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минералните суровини на следниве локалитети: 

- „с.Долно Лакочереј“ општина Охрид за минерална 
суровина – варовник 

- „Вaрвaра“ општина Сопиште за минерална суро-
вина – кварцен песок 

- „с. Горно Трогирци“ општина Карбинци за мине-
рална суровина–андезит 

објавени со Јавниот повик за доделување на конце-
сии за детални геолошки истражувања на минерални 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.148/14). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема 
ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 
доставување на понуди.  

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

 
Бр.42-10417/13 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5660. 
Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИ-
КОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕО-
ДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН 

СИСТЕМ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на  Тарифни-

кот за изменување и дополнување на Тарифникот за 
висината на надоместокот за користење и увид на по-
датоците од Геодетско-катастарскиот информационен 
систем, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, број 01-20897/1 од 
26.11.2014 година. 

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

 
Бр.42-10435/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5661. 
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на  Република Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука  на досегашниот корисник Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, му преста-
нува користењето на недвижните ствари, дел од објек-
ти лоцирани  на  ул.„Гоце Делчев“ бб Кратово со вкуп-
на површина  од 94 м2  евидентирани во Имотен лист 
бр.3972  кои се наоѓаат на КП бр.909/3 КО Кратово,  
сопственост на Република Македонија, и  тоа: 

- зграда бр. 1, влез 1,  кат 1,  деловен простор со 
површина од 84 м2,  

- зграда бр.1,  влез 1,  су,, помошна  просторија со 
површина  од 10м2. 

  
Член 2 

Недвижните  ставари од член 1 од оваа одлука се 
даваат на трајно користење без надомест на  Министер-
ството за здравство. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните  ствари од член 
1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија  и  Министерството 
за здравство  во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во  сила на оваа одлука. 
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Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10189/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5662. 
Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија"  број  55/13,   41/14 и 115/14), Владата   на   
Република    Македонија,     на   седницата  одржана на  
8.12.2014 година, донесе 

 
O Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НA ТАРИФНИКОТ ЗА 
ВИСИНАТА НA НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВА-
ЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ CO НЕ-
ЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НA ПРО-
МЕНИ ВO КАТАСТАРОТ НA НЕДВИЖНОСТИ И 
КАТАСТАРОТ НA ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 
КAКO ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НA НЕДВИЖНОСТИ 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за висината на надоместокот за запишување на нед-
вижности кои останале со незапишани права и запишу-
вање на промени во катастарот на недвижности и ка-
тастарот на инфраструктурни објекти како дел од ка-
тастарот на недвижности, донесен од Управниот одбор 
на Агенцијата за катастар на недвижности   број  01-
19061/10  од 19.11.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10238/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5663. 
Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕК-
ТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ОБЈЕКТИ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за висината на надоместокот за запишување на инфрас-
труктурните објекти во катастарот на инфраструктурни 
објекти, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, број 01-19466/5 од 
19.11.2014 година.  

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

  
Бр.42-10239/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5664. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште ("Службен  весник на 
Република Македонија" бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 го-
дина, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ  
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-
те во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното 
земјиште со вкупна површина од 4м2 согласно Проект 
за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба 
со бр. 13-001-077 од јули, 2013 година, за општина 
Чашка за изградба на електроенергетски објект-тра-
фостаница,  кое претставува: 

- дел од КПбр.2325 КО Г.Јаболчиште со површина 
од 3м2  евидентирано во Имотен лист бр.10015 и 

- дел од КПбр.2022 КО Г.Јаболчиште со површина 
од 1м2  евидентирано во Имотен лист бр.10005. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 42-9593/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5665. 
Врз основа на член 52 став 2 алинеја 5 од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО 

НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 

КУЛТУРНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОВРЗУВАЊЕ  

„ЈАВНА СОБА“ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука, недвижна ствар – деловен простор 

објект бр.3 со вкупна површина од 1428 м2, запишан 

во Имотен лист бр.15636, кој се наоѓа на Катастарска 

парцела бр.379, Катастарска општина Центар 2, на 

ул.50 Дивизија, сопственост на Република Македонија, 

дадена на користење на Министерството за одбрана, се 

дава во закуп на Здружението за културно економски 

развој и поврзување „ЈАВНА СОБА“ Скопје, со услов 

за користење за научни, културни и образовни пот-

реби. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

во закуп на Здружението за културно економски развој 

и поврзување „ЈАВНА СОБА“ Скопје за време од 20 

години од денот на влегување во сила на оваа одлука, 

со месечна закупнина од 1 евро за м2 пресметано во 

денарска противвредност според средниот курс на На-

родна банка на Република Македонија сметано на де-

нот на доставувањето на месечна фактура. 

 

Член 3 

Договорот за закуп на недвижната ствар од членот 

1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена 

во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Ми-

нистерството за одбрана и Здружението за културно 

економски развој и поврзување „ЈАВНА СОБА“ 

Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10349/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5666. 

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

180/2013), член 33 од Законот за буџетите („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 64/2005, 4/2008, 

103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011 и 171/2012) и 

член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој 

(„Службен весник на Република Македонија“             

бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 

106/2013 и 177/14), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА  
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-
ниот развој за 2014 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 10/14, 31/14, 137/14, 143/14 и 
149/14), во Делот I износот „2.045.119.740“ се заменува 
со износот „1.799.695.995“, износот „443.019.740“ се 
заменува со износот „378.928.543“, а износот 
„1.596.100.000“ се заменува со износот „1.420.767.452“. 

 
II 

 Во делот II, во воведната реченица износот 
„1.925.600.000“ се заменува со износот „1.686.176.255“. 

Во табелата во мерката 112 „8.000.000“ се заменува 
со износот „19.172.690“; 

Во мерката 124 „523.673.157“ се заменува со изно-
сот „377.340.609“; 

Во мерката 131 „25.000.000“ се заменува со износот 
„27.100.000“; 

Во мерката 211 „68.000.000“ се заменува со износот 
„28.000.000“; 

Во мерката 213 „20.000.000“ се заменува со износот 
„25.636.113“; 

Во мерката 215 „74.000.000“ се заменува со износот 
„36.000.000“; 

Во мерката 323 „157.249.315“ се заменува со изно-
сот „128.249.315“; 

Во мерката 411 „2.000.000“ се заменува со износот 
„1.000.000“; 

Во мерката 413 „5.000.000“ се заменува со износот 
„1.000.000“. 

 
III 

Во делот VII во ставот 2 алинеја 1, износот 
„15.000.000“ се заменува со износот „33.000.000“. 

Во ставот 3 износот „203.998.528“ се заменува со 
износот „185.998.528“. 

Во алинејата 1 на овој став, износот „65.000.000“ се 
заменува со износот „47.000.000“. 

 
IV 

Во делот X, во ставот 1 алинеја 1 износот 
„96.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“; 

Во алинејата 2 износот „293.125.048“ се заменува 
со износот „162.792.500“. 

 
V 

Во делот XII, во ставот 2 износот „60.000.000“ се 
заменува со износот „20.000.000“ 

 
VI 

Во делот XV, во ставот 2 износот „70.000.000“ се 
заменува со износот „32.000.000“. 

 
VII 

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

 
Бр. 42-10802/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.180/13), член 7 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделство и ру-
рален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 
177/14), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” 
бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13 ) и член 53 од Законот за сточар-
ството („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.15/14, 19/14, 174/14 и 179/14) делот I се менува и гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година во вкупен износ од 6.499.404.005,00 
денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 година (,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр.180/13) раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери во износ од 
6.324.071.457,00 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој ставка 489 капитални суб-
венции за претпријатија и невладини организации во износ од 175.332.548,00 денари. 

5667. 
 

 

 

  

II 
Во делот II износот „2.011.580.260,00“, се заменува со износот „2.251.004.005,00“. 
  

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-10810/1                                                                        Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година                                                                   на Владата на Република  
     Скопје                                                                                    Македонија,  

м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

5668. 

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 9 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 42/14 и 116/14),  министерот за 

внатрешни работи донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУ-

ГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ, ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ПИСМЕНОТО УКАЖУВАЊЕ ВО 

ПОСТАПКАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФЕК-

ТОТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕР-

ВЈУ ВО КОНТИНУИРАНО СЛЕДЕЊЕ НА ЕФЕК-

ТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на полугодишното интервју, формата и сод-

ржината на писменото укажување во постапката за по-

добрување на ефектот, како и формата и содржината на 

извештајот за полугодишното интервју во континуира-

но следење на ефектот на работниците во Министер-

ството за внатрешни работи (во натамошниот текст: 

Министерството).  

 

Член 2 

Најдоцна до 31 мај во календарската година, од 

страна на непосредно раководниот работник, односно 

непосредно повисокиот работник (во натамошниот 

текст: непосредно раководниот работник) се спроведу-

ва полугодишно интервју со сите работници со кои ра-

ководи непосредно раководниот работник. 

При спроведувањето на полугодишното интервју од 

страна на непосредно раководниот работник се врши 

проценка на: 

- нивото на реализација на работните цели и задачи 

- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефектив-

носта, ефикасноста и почитувањето на роковите; 

- нивото на придонесот кон остварување на годиш-

ната програма за работа на организациската единица во 

која работникот е распореден - личниот удел, посвете-

носта и ангажираноста во планирањето и испораката на 

резултати, работната етика и личниот изглед и дисцип-

лина. 

- нивото на демонстрирање на компетенциите за ра-

ботното место -  капацитет на работникот за применли-

вост на општите и посебните работни компетенции за 

остварување на работните цели и задачи и 

- нивото на посветеност на учење и развој – реали-

зација на индивидуалниот план за стручно усовршува-

ње и ниво на мотивација за надградба на компетенци-

ите.  

При вршењето на проценката од ставот 2 на овој 

член, од страна на непосредно раководниот работник 

се земаат предвид резултатите од континуираното сле-

дење на ефектот на работникот.  

Проценката од ставот 2 на овој член може да биде: 

- „над планираното и потребното ниво“; 
- „високо ниво“; 
- „средно ниво“; 
- „ниско ниво“ или 
- „нема реализација“. 
За проценката, непосредно раководниот работник 

на описен начин дава образложение на причините кои 
довеле до формирање на проценката за работникот. 

 
Член 3 

За проценката од членот 2 од овој правилник се по-
полнува Извештај за полугодишно интервју (во ната-
мошниот текст: Извештајот) кој се печати на бела хар-
тија во А4 формат и содржи:  

- назив на организациската единица каде што се 
спроведува интервјуто; 

- архивски број и датум; 
- податоци за учесниците во интервјуто: за работни-

кот со кој се спроведува интервјуто и за непосредно ра-
ководниот работник кој го спроведува интервјуто; 

- проценка на непосредно раководниот работник со 
образложение; 

- мерки за подобрување на ефектот; 
- забелешка од работникот;  
- датум на спроведување на интервјуто; 
- потписи на непосредно раководниот работник и 

на работникот и 
- место за печат. 
Примерок од извештајот од ставот 1 на овој член се 

чува во персоналното досие на работникот. 
Образецот на Извештајот е даден во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Писменото укажување кое му се изрекува на работ-

никот за кој во Извештајот е проценето дека ефектот 
од работењето е „ниско ниво“ или „нема реализација“ 
се печати на бела хартија во А4 формат и содржи: 

- назив на организациската единица; 
- архивски број и датум; 
- причини за изрекување на писменото укажување; 
- предупредување за можноста работникот да биде 

оценет со негативна оцена; 
- датум на изрекување; 
- потпис на непосредно раководниот работник и 
- место за печат. 
Примерок од писменото укажување од ставот 1 на 

овој член се чува во персоналното досие на работни-
кот. 

Образецот на писменото укажување е даден во 
Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнување на примената на Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/14 и 116/14). 

   
Бр. 12.1-86235/1 Министер 

9 декември  2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

5669. 
Врз основа на член 62 став (10) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“  бр. 
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 

160/14)),  министерот  за  земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе  

 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА, ВИДОТ НА 

ШУМСКИОТ ЖИГ ЗА ОЗНАКА ЗА СЕЧА, НАЧИ-

НОТ  НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА СЕ-

ЧА ВО ШУМА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, 

КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗ-

НАКА ЗА СЕЧА ВО ШУМА ВО ПРИВАТНА СОП-

СТВЕНОСТ И КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

НАПРАВЕНА   ШУМСКА   ШТЕТА ВО ШУМА ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот на ознаката 

за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начи-
нот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржи-
ната на Книгата за евиденција на извршена ознака за 

сеча во шума во државна сопственост, Книгата за еви-
денција на извршена ознака за сеча во шума во приват-
на сопственост и Книгата за евиденција на направена 
шумска штета во шума во државна сопственост.  

 
Член 2 

(1) Одбирање и означување на стебла за сеча и еви-

дентирање на означената дрвна маса при стеблимична 
сеча и означување на стебла во групи при групимично 
пребирна сеча како и обележување на површината за 
сеча и евидентирање на дрвната маса за сеча при пов-
ршинска чиста сеча се врши со ознака за сеча.  

(2) Ознаката за сеча може да биде стеблимична, 
групимична и површинска согласно одобрени посебни 

планови и критериуми за стопанисување со шумите.  
(3) Стеблимична ознака за сеча се врши во случаи 

кога е предвидена, односно одобрена сеча на поединеч-
ни стебла.  

(4) Групимична ознака за сеча се врши во случаи 
кога е предвидена, односно одобрена групимично пре-
бирна сеча.  

(5) Површинска ознака за сеча се врши во случаи 
кога е предвидена, односно одобрена чиста сеча сог-
ласно планските документи и тоа:  

- нискостеблено стопанисување со шумите;  
- реконструкција на деградирани шуми и шикари;  
- мелиоративни и ресурекциони сечи;  
- сечи за пренамена на шуми и шумско земјиштето 

(изградба на објекти во шума, сообраќајници, дално-

води);  

- пожаришта и  

- штети на шума од елементарни непогоди (освен 

во високoстеблени шуми).  

Член 3 

(1) Стеблимична и групимична ознака за сеча се 

врши со втиснување на јасно видлив шумски жиг, на 

мазни засеци при основата на стеблото, односно на ед-

на од неговите подебели коренови жили и на стеблото 

на градна висина од горната страна во насока на стр-

мнината.  

(2) На стеблата за сеча во високостеблени шуми во 

државна сопственост, без оглед на намената, како и 

сопствениците на приватни шуми кои имаат донесено 

посебни планови или програми, односно поседуваат 

шума над 30 ха., во кои се вршат главни сечи, покрај 

шумскиот жиг се втиснува и јасно видлив реден број 

на означеното стебло со означувач-нумератор и тоа:  

1) при ознаката за сеча во шума во државна соп-

ственост наизменично:  

- една година сина боја - непарна година и  

- една година зелена боја - парна година.  

2) при ознаката за сеча во шума во приватна соп-

ственост наизменично:  

- една година црвена боја - непарна година и  

- една година црна боја - парна година.  

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 

тенките стебла (кај чистење и прореда) со дијаметар 

под 10 см. ќе се означуваат само со водоотпорна боја 

на градна висина на стеблото за сеча.  

(4) Означувањето на стеблата за сеча при извршува-

њето на прореди се врши со втиснување само на шум-

ски жиг при основата на стеблото и на градна висина.  

 

Член 4 

При ознака на стеблата за сеча, првенствено се оз-

начуваат извалени, оштетени, сувоврви, исушени, со 

слаб квалитет и останати стебла што ја оневозможува-

ат или отежнуваат обновата на шумата и развојот на 

перспективните стебла во насадот.  

 

Член 5 

Ознаката на стеблата за сеча, што се врши согласно 

член 2 ставови (3) и (4) од овој правилник,  треба  да  

биде  рамномерно  распоредена  по  целата  површина  

во одделот/пододделот односно катастарската парцела 

предвидени за сеча.  

 

Член 6 

(1) Засекот на стеблото при рамни терени, се прави 

при основата на стеблото или на една од неговите по-

дебели коренови жили што пониско до земјата и на 

градна висина на страната што се наоѓа во насока на 

движењето на ознаката за сеча.  

(2) Засекот на стеблото при стрмни терени, се прави 

од неговата долна страна, при основата на стеблото, 

односно на една од неговите подебели коренови жили, 

што пониско до земјата и на градна висина спротивно 

од страната од засекот на стеблото во насока на стрми-

нината.  

 

Член 7 

При  ознаката  за  сеча,  се  втиснува  јасно  видлив  

шумски  жиг,  со  употреба  на водоотпорна боја и тоа:  
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1) за шумите во државна сопственост наизменично:  

- една година сина боја - непарна година и  

- една година зелена боја - парна година.  

2) за шумите во приватна сопственост наизме-

нично:  

- една година црвена боја - непарна година и  

- една година црна боја - парна година.  

 

 

Член 8 

(1) Површинска ознака за сеча се врши по претход-

но утврдување на површината предвидена во плански-

те документи за чиста сеча на одделот/пододделот, а 

потоа се обележува нејзината гранична линија на цела 

површина. 

(2) Обележувањето на граничната линија се врши 

со видни знаци на рабните стебла (со засечување и бое-

ње со водоотпорна боја), кои што треба да останат до 

завршување на сечата.  

(3) За обележување на граничната линија освен со 

боење можат да се користат неподвижни камења, стари 

но здрави пенушки што ќе се најдат на граничната ли-

нија, потоа со поставување на столбови, хумки и 

слично.  

(4) Во случаи на површинска ознака за сеча се втис-

нува шумски жиг на рабните стебла на површината 

предвидена за чиста сеча.  

 

Член 9 

(1)  Ознаката за сеча во шума во државна сопстве-

ност без оглед на намената, се врши со шумски жиг со 

единствен сериски број, за секоја шумскостопанска 

единица посебно.  

(2) Ознаката за сеча во шума во приватна сопстве-

ност се врши со шумски жиг со единствен сериски број 

од страна на правните субјекти кои стопанисуваат и 

управуваат со шумите во државна сопственост.  

(3) Доколку шумскиот жиг од оправдани причини 

(оштетување или губење) не е употреблив, по претход-

на пријава до органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на шумарството, се изработува нов 

шумски жиг за ознака за сеча со нов единствен сериски 

број, кој се евидентира во Регистарот на заверени шум-

ски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жиго-

сување на дрво и дрвни сортименти.  

 

Член 10 

(1) Ознаката за сеча во шума во државна сопстве-

ност, без оглед на намената, се врши со шумски жиг во 

форма на тркалезен облик со пречник од 32 мм, кој е 

нумериран со арапски броеви, во кои е испишан нази-

вот и седиштето на на правните субјекти кои стопани-

суваат и управуваат со шумите во државна сопстве-

ност.  

(2) Ознаката за сеча во шума во приватна сопстве-

ност, се врши со шумски жиг во форма на рамностран 

триаголник чија страна изнесува 35 мм, кој е нумери-

ран со арапски броеви, во кои е испишан називот и се-

диштето на правните субјекти кои стопанисуваат и уп-

равуваат со шумите во државна сопственост. 

(3) Означувањето за направена шумска штета се 

врши од стручно лице вработен во јавното претприја-

тие  за стопанисување  со државните  шуми “Македон-

ски  шуми“ и другите субјекти задолжени да управува-

ат со заштитените подрачја, раководител на шумскос-

топанската  единица  каде  е  настаната  штетата,  со  

шумски  жиг  во  вид  на правоаголник кој е со димен-

зии 40 х 30 мм., кој е нумериран со арапски броеви во 

кои е испишано: Македонија (МК), Шумска Штета 

(ШШ) и седиште на субјектот и на секои шест месеци 

доставува известување до Државниот инспекторат за 

шумарство и ловство.  

 

Член 11 

(1) Книгата за евиденција на извршена ознака за се-

ча во државна сопственост е во формат 150 х 110 мм и 

е со внатрешно поврзани листови.  

(2) Формата и содржината на книгата од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 12 

(1) Книгата за евиденција на извршена ознака за се-

ча во приватна сопственост е во формат 150 х 110 мм и 

е со внатрешно поврзани листови.  

(2) Формата и содржината на книгата од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 13 

(1) Книгата за евиденција на направена шумска 

штета во државна сопственост е во формат 150 х 110 

мм и е со внатрешно поврзани листови.  

(2) Формата и содржината на книгата од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за видот на ознаката 

за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начи-

нот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржи-

ната на книгата за евиденција на извршена ознака за 

сеча во шума во државна сопственост, книгата за еви-

денција на извршена ознака за сеча во шума во приват-

на сопственост и книгата за евиденција на направена 

шумска штета во шума во државна сопственост(„Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 102/13 го-

дина).  

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.09-11042/3 Министер за земјоделство, 

декември 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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Врз основа на член 63 став (7) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14),  министерот  за  земјоделство, шумарство и водосто-

панство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАВЕРЕНИ ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ОЗНАКА 

ЗА СЕЧА, ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ШУМСКИ 

ЖИГОВИ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ НА УВЕЗЕНО ДРВО И ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 

ДРВНА МАСА ОД НАСТАНАТА ШУМСКА ШТЕТА КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот на заверени шумски жигови за оз-

нака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на 

увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета како и начинот на 

неговото водење. 

 

Член 2 

(1) Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и 

дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрв-

на маса од настаната шумска штета е во форма на книга со тврди корици во А4 формат кој содржи еви-

денциски листови кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.  

(2) Формата и содржината на Регистарот од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 3 

Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни 

сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса 

од настаната шумска штета се води во пишана и електронска форма.  

 

Член 4 

Со денот на  влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и сод-

ржината на регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво 

и дрвни сортименти како и начинот на неговото водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

102/13 година). 

 

Член 5 

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

ка Македонија“.  

 

            Бр.09-11043/3                                           Министер за земјоделство, 

     декември 2014  година                                             шумарство и водостопанство, 

                 Скопје                                              м-р Михаил Цветков, с.р. 

 

5670. 
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5671. 
Врз основа на член 65-б став (4) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14),  

министерот  за  земјоделство, шумарство и водостопан-

ство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИ-ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА И ЧО-

ВЕЧКИ РЕСУРСИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-

ВА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ШУМ-

СКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  

СЕЧА И ДОТУР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните 

технички средства и човечки ресурси кои треба да ги 

исполнува правното лице за извршување на шумско-

културни работи за активностите на сеча и дотур. 

 

Член 2 

Правното лице за извршување на шумскокултурни 

работи за активностите на сеча и дотур треба да ги има 

следните минималните технички средства и тоа за: 

1. Сеча на огревно дрво, за секои 700 м3 огревно 

дрво, да обезбеди доказ дека поседува една моторна 

пила со наведување на вид и тип (марка) на моторна 

пила;  

2. Сеча на техничко дрво,за секои 1100 м3 треба да 

достави доказ дека поседува една моторна пила со на-

ведување на вид и тип (марка) на моторна пила;  

3. За дотур на огревно дрво, за секои 1100 м3 по едно 

средство за влеча-запрега, за дотур а за секои 2850 м3 

треба да има еден трактор со најмала јачина од најмалку 

60 KW и најмалку три средства за влеча-запреги и 

4. За дотур на техничко дрво, за секои 2850 м3 да 

поседува еден трактор со јачина од најмалку 60 KW и 

најмалку три средства за влеча-запрега. 

 

Член 3 

Правното лице за извршување на шумскокултурни 

работи за активностите на сеча и дотур треба да ги има 

следните минимални  човечки ресурси и тоа за: 

1. Сеча на огревно дрво, за секои 700 м3 огревно 

дрво, да обезбеди доказ дека има вработено најмалку 

еден вработен; 

2. Сеча на техничко дрво, за секои 1100 м3 треба да 

достави доказ дека има вработено еден вработен; 

3. Дотур на огревно дрво, вработено лица дотурачи 

и тоа за секои 1800 м3 по еден вработен, а доколку 

правното лице поседува трактор за секои 1800 м3 треба 

да има најмалку еден вработен. 

4. Дотур на техничко дрво, за секои 2700 м3врабо-

тено најмалку еден тракторист (машинист) и најмалку 

еден вработен. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 09-11044/3             Министер за земјоделство, 

декември 2014 година      шумарство и водостопанство, 

    Скопје                     м-р Михаил Цветков, с.р. 

__________ 

5672. 

Врз основа на член 65-в став (9) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14),  

министерот  за  земјоделство, шумарство и водостопан-

ство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ШУМСКОКУЛ-

ТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА 

И ДОТУР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за издавање на лиценца за шум-

скокултурни работи за активностите на сеча и дотур. 

 

Член 2 

(1) Барањето за издавање на лиценца за шумскокул-

турни работи за активностите на сеча и дотур се издава 

на образец во А4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на образецот на барање-

то од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог  кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.09-11047/3 Министер за земјоделство, 

     декември 2014  година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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5673. 

Врз основа на член 65-г став (11) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија"  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14),  министерот  за  земјоделство, шумарство и водосто-

панство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА  

РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ 

НА СЕЧА И ДОТУР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење 

на регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.  

 

Член 2 

(1) Лиценца за вршење шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур се издава на хартија во 

бела боја во А4 формат.  

(2) Формата и содржината на лиценцата од став (1) на овој член се дадени во Прилог  кој е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 3 

Регистарот за издадени лиценци за  шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур се води во 

електронска и пишана форма.  

 

Член 4 

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

лика Македонија“. 

 

             Бр.09-11048/3                                   Министер за земјоделство, 

     декември 2014  година                                    шумарство и водостопанство, 

                Скопје                                          м-р Михаил Цветков, с.р. 
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5674. 
Врз основа на член 66 став (14) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија"  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14),  

министерот  за  земјоделство, шумарство и водостопан-

ство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕ-

НИ ПОТРЕБИ СО ОГРЕВНО ДРВО НА ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА ОД ДРЖАВНА ШУМА, ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ШУМСКИОТ ЖИГ-ОЗНАЧУВАЧ ЗА 

ЖИГОСУВАЊЕ НА ДРВНАТА МАСА ПОСЕЧЕНА 

ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА И БОЈАТА КОЈА 

ЌЕ СЕ КОРИСТИ ПРИ ВТИСНУВАЊЕ НА ШУМ-

СКИОТ ЖИГ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА РЕГИСТАРОТ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА 

НА ИСЕЧЕНА ДРВНА МАСА ВО ДРЖАВНА НИС-

КОСТЕБЛЕНА ШУМА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА ЗА  СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ И  НАЧИНОТ  НА  

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на обез-

бедување на сопствени потреби со огревно дрво на фи-

зички лица од државна шума, формата и содржината на 

шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната ма-

са посечена од страна на физички лица и бојата која ќе 

се користи при втиснување на шумскиот жиг, како и 

формата и содржината на Регистарот на податоци за 

евиденција на исечена дрвна маса во државна нискос-

теблена шума од страна на физички лица за сопствени 

потреби и начинот на водење на евиденцијата. 

 

Член 2 

Физички лица кои за сопствени потреби треба да се 

обезбедат со огревно дрво од државна шума поднесу-

ваат  барање до Јавното претпријатие за стопанисување 

со државните шуми “Македонски шуми“ и другите 

субјекти задолжени да управуваат со заштитените под-

рачја. 

 

Член 3 

Шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвна-

та маса посечена од страна на физички лица како и за 

жигосување на шумски сортименти е во форма на че-

тириаголник чија страна изнесува 30х30 мм кој во сре-

дината е нумериран со арапски броеви, на горната 

страна стои скратен назив на Јавното претпријатие 

„Македонски шуми“ (ЈПМШ) или другите субјекти за-

должени за управување со заштитените подрачја (ЈУ-

НПМ, ЈУНПП, ЈУНПГ и ЈПУЗППЈ), а во долниот дел 

на жигот стои скратен назив “СПФЛ“. 

 

Член 4 

Шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвна-

та маса посечена од страна на физички лица се втисну-

ва со употреба на водоотпорна боја и тоа: една година 

сина боја-непарна година и една година зелена боја-

парна година. 

Член 5 

(1) Регистарот на податоци за евиденција на исече-

ната дрвна маса во државна нискостеблена шума од 

страна на физички лица за сопствени потреби е во фор-

ма на книга со тврди корици во А4 формат кој содржи 

евиденциски листови кои се нумерирани и меѓусебно 

поврзани. 

(2) Евиденциските листови од став (1) на овој член 

ги содржат следните податоци: 

1. реден број; 

2. име и презиме; 

3. адреса на живеење; 

4. ембг; 

5. број и дата на барање; 

6. количина (m3); 

7. дозвола за сеча, број / дата; 

8. одобрена количина (m3); 

9. број на приемница за сеча; 

10. исечена количина (m3);  

11. исечена количина во оддел;  

12. број на издадена испратница;  

13. датум на издадена испратница; 

14. час на издадена испратница (од-до); 

15. количина по испратница (m3); 

16. превозно средство / регистарски број и 

17. забелешка. 

 

(3) Формата и содржината на Регистарот од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 6 

Регистарот од став (1) на овој член се води во елек-

тронска и хартиена форма. 

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на обезбе-

дување за сопствени потреби со огревно дрво на фи-

зички лица од државна шума, формата и содржината на 

образецот за сеча во државна шума од страна на физич-

ки лица за сопствени потреби („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.102/13). 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 

Бр.09-11049/3 Министер за земјоделство, 

декември 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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5675. 
Врз основа на член 69 став (13) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ, ВИ-

ДОТ НА ШУМСКИОТ ЖИГ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ 

ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, 

НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА, 

ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИСЕЧЕНО ДРВО, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 

НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТНИ-

ЦИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-

ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА И ВИ-

СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАДЕНИ 

ИСПРАТНИЦИ 

 

Член 1 

 

Со овој правилник се пропишува видот и начинот 

на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување 

за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на изда-

вање на испратница, пуштање во промет на исечено 

дрво, формата и содржината на регистарот на издадени 

и заверени испратници, формата и содржината на ис-

пратниците, формата и содржината на барањето за из-

давање на испратници и висината на надоместокот за 

издадени испратници. 

 

Член 2 

Одредени поими употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1) Жигосување е втиснување на јасно видлив шум-

ски жиг на посечени дрвни сортименти, кое се врши со 

цел да се утврди потеклото на дрвната маса чија наме-

на е пуштање во слободен промет, односно користење 

за сопствени потреби.  

2) Техничко обло дрво, се делови од стебло намене-

ти за техничка употреба кои го задржале природниот 

облик во кој спаѓаат: трупци, обла граѓа и ситно тех-

ничко дрво, со должина над 1 метар, од кое најмалку 

30% може да се употреби за пиланско производство 

или други технички цели, чија намена е употреба во 

градежништвотото и производство на финални произ-

води од дрво.  

3) Огревно дрво е дрво наменето за огрев и хемиско 

користење (облица, техничка облица, цепаница, тех-

ничка цепаница, целулозно, танинско и останато дрво 

помало од 1,05 метри), односно дрво кое технички е 

неупотребливо и се користи за топлинска енергија и 

хемиска преработка. 

Член 3 

(1) Жигосувањето на исечено дрво и дрвни сорти-

менти во шуми во државна сопственост се врши со 

шумски жиг во тркалезен облик со пречник од 32 мм., 

кој е нумериран со арапски броеви и во кој е испишан 

називот и седиштето на субјектот кој стопанисува со 

шумите во државна сопственост. 

(2) Жигосувањето на исечено дрво и дрвни сорти-

менти во шума во приватна сопственост, се врши со 

шумски жиг во форма на рамностран триаголник чија 

страна изнесува 35 мм, кој е нумериран со арапски бро-

еви и во кој е испишан називот и седиштето на субјек-

тот кој стопанисува со шумите во државна сопстве-

ност. 

(3) Жигосувањето на увезеното дрво и дрвни сорти-

менти се врши со шумски жиг во форма на круг со 

пречник од 42 мм кој е нумериран со арапски броеви и 

во кој е испишан називот и седиштето на субјектот во 

горниот дел, во средината арапските броеви и „увоз“ 

во долниот дел. 

 

Член 4 

Жигосувањето на исечено дрво и дрвни сортименти 

се врши на следниот начин: 

1) кај техничко дрво во обла, цепена или делкана 

состојба, се втиснува шумски жиг на секое парче, на 

двете челни страни; 

2) кај облица, техничка облица, цепаница, техничка 

цепаница, целулозно, танинско, огревно дрво и шумски 

отпад/отпад после сеча, се втиснува шумски жиг на 

најмалку 80% од вкупното количество на посечено 

дрво, на една челна страна и  

3) кај шумските сортименти кои поради малите ди-

мензии не може поединечно да се втисне шумски жиг, 

тој се втиснува на најпогодно место на снопот или то-

варот. 

 

Член 5 

 

При втиснување на шумскиот жиг се употребува 

водоотпорна боја и тоа:  

1) за дрво произведено во шума во државна соп-

ственост наизменично:  

- една година сина боја - непарна година и  

- една година зелена боја - парна година.  

2) за дрво произведено во шуми во приватна соп-

ственост наизменично:  

- една година црвена боја - непарна година и  

- една година црна боја - парна година. 

3) За увезено дрво и дрвни сортименти се употребу-

ва водоотпорна темно жолта боја. 
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Член 6 

(1) Кај трупци (техничкото обло дрво) од шуми во 

државна сопственост, на една челна страна се втиснува 

пластична плочка со класа на сортиментот која се одре-

дува според бојата и тоа:  

- квалитетна класа: F и L со сина боја;  

- квалитетна класа: I со жолта боја;  

- квалитетна класа: II со зелена боја и  

- квалитетна класа: III со црвена боја.  

(2) За трупци од шуми во приватна сопственост, на 

една челна страна се втиснува плочка со црна боја, без 

оглед на квалитетот на  класата.  

(3) Плочките од ставовите (1) и (2) на овој член се 

во правоаголна форма, со димензии 42х26мм и се ну-

мерирани со единствен сериски број.  

 

Член 7 

(1) Жигосувањето на шумските сортименти се врши 

по приемот на произведените дрвни сортименти, од-

носно непосредно пред утоварот во сечиштето. 

(2) Жигосувањето на увезеното дрво и дрвни сорти-

менти се врши по приемот на увезеното дрво и дрвни 

сортименти на самиот склад, односно пред да се пушти 

во промет. 

  

Член 8 

(1) Испратница се издава за секое преносно, однос-

но превозно средство на местото на утовар и важи само 

за еден пренос односно превоз за денот и времето (час 

и минута) потребно да се изврши преносот односно 

превозот од местото на утовар до местото на истовар 

на следните дрвни сортименти:  

1) трупци (сите класи);  

2) обла граѓа;  

3) ситно техничко дрво;  

4) огревно дрво;  

5) облица;  

6) техничка облица;  

7) цепаница;  

8) техничка цепаница;  

9) целулозно; 

10) танинско;  

11) шумски отпад/отпад после сеча;  

12) рачки;  

13) колци;  

14) снопови од прачки;  

15) конфекционирано дрво за огрев;  

16) дрвна биомаса (односно дробено дрво); 

17) дрвен јаглен и 

18) увезено дрво и дрвни сортименти. 

(2) Испратница се издава само доколку е целосно 

пополнета, без корекции и допишувања, а внесените 

податоци треба да се совпаѓаат со товарот и средството 

со кое се врши преносот, односно превозот и доколку 

дрвото и дрвните сортименти се жигосани.  

(3) Во случај кога при пополнување на испратница-

та се направени грешки, сите четири сета со истиот се-

риски број од испратницата се поништуваат, не се ки-

нат и остануваат во кочанот. 

 

Член 9 

(1) Доколку испратницата од оправдани причини 

(дефект на превозното средство, несреќен случај, сооб-

раќајна незгода, временски непогоди и слично), не е 

искористена за денот и часот, односно времето утврде-

но со испратницата, ќе се замени со нова, само во слу-

чај кога причините се пријавени во шумската полиција 

и Државен испекторат за шумарство и ловство.  

(2) Во новата испратница се внесува единствениот 

сериски број од неискористената испратница, а на ко-

чанот остануваат сите четири сета со истиот сериски 

број од неискористената испратница.  

 

Член 10 

Исеченото дрво и дрвни сортименти се пуштаат во 

промет со испратница  на начин утврден согласно член 

69 став (4) од Законот за шумите.  

 

  

Член 11 

(1) Регистарот на издадени и заверени испратници 

се води во форма на книга со тврди корици во А4 фор-

мат кој е составен од евиденциски листови кои се меѓу-

себно поврзани и нумерирани.  

(2) Предната страна на регистарот од став (1) од 

овој член ги содржи следните елементи: Грбот на Ре-

публика Македонија и текст: Република Македонија, 

Министерство за  земјоделство, шумарство и водосто-

панство, Регистар на издадени и заверени испратници 

и датум и година.  

(3) Евиденциските листови од став (1) на овој член 

ги содржат следните податоци:  

1) реден број;  

2) сериски број на испратницата (од-до);  

3) име и презиме (барател-субјект);  

4) примил (потпис и датум);  

5) предал (потпис и датум); 

6) забелешка;  

7) број, датум и година и  

8) овластено лице (цело име и презиме и потпис).  

(4) Регистарот од став (1) од овој член се води во 

електронска и пишана форма. 

(5) Формата и содржината на регистарот од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 

на овој правилник.   

 

Член 12 

(1) Испратницата за исечено дрво и дрвни сорти-

менти се издава  на бела подлога во енцер (NCR) со 

специфичен елемент на заштита во А5 формат и се сос-

тои од четири еднообразни примероци и тоа:  
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1) првиот примерок е со букви испишани со црна 

боја - за купувачот;  

2) вториот примерок е со букви испишани со зелена 

боја - за сметководството;  

3) третиот примерок е со букви испишани со жолта 

боја - за превозникот за фактурирање и 

4) четвртиот примерок е со букви испишани со цр-

вена боја - останува во кочанот.  

(2) Испратницата од  став (1) на овој член ги сод-

ржи следните податоци:  

1) во горниот лев агол: приемен штембил на субјек-

тот кој ја дава испратницата (со архивски број, датум, 

месец и година);  

2) во горниот средишен дел назив на органот кој ја 

издава испратницата: Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство;  

3) во горниот десен агол: скратен назив на Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство (МЗШВ); место за воден печат и потпис на овлас-

теното лице;  

4) испратница бр. 000000 (со шест цифри);  

5) име и презиме и точна адреса на лицето што го 

врши преносот односно превозот; 

6) за сметка на правно или физичко лице со: дого-

вор, одобрение, фактура, фискална с-ка со број и да-

тум;  

7) име и презиме на купувачот и точна адреса;  

8) пренесува-превезува од место: ШСЕ (шумскосто-

панска единица), оддел/пододдел, к.п. (катастарска 

парцела) од кое и до кое место се врши преносот, од-

носно превозот;  

9) реден број;  

10) вид на дрво;  

11) вид на сортиментот на исеченото дрво;  

12) единечна мера;  

13) количина;  

14) жигосувањето е извршено со жиг број;  

15) забелешка;  

16) количина (со зборови);  

17) пренос/превоз на дрво се врши со (вид на сред-

ство, регистарска ознака и сл.);  

18) ден и време утврдено за извршување на прено-

сот/ превозот со арапски двоцифрени броеви и со збо-

рови;  

19) издадена на ден, месец и година;  

20) примил возач (цело име и презиме и потпис);  

21) примил купувач (цело име и презиме и потпис);  

22) одговорно лице (цело име и презиме и потпис);  

23) место за воден печат на субјектот што ја дава 

испратницата и  

24) место за сув жиг на субјектот што ја издава ис-

пратницата (МЗШВ).  

(3) При превозот на техничка дрвна маса, составен 

дел на испратницата од став (1) на овој член е специ-

фикација на испорачана техничка дрвна маса.  

(4) Формата и содржината на испратницата од став 

(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 

дел на овој правилник.  

 

Член 13 

(1) За издавање на испратница од член 12 на овој 

правилник се поднесува барање за издавање на испрат-

ница во А4 формат на бела хартија.  

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи 

следните податоци:  

1) органот до кој се поднесува барањето;  

2) во средишниот дел називот на барањето;  

3) подносител;  

4) адреса (улица, број, град, општина);  

5) име и презиме на управител/раководител (само за 

правните лица);  

6) шифра на дејност;  

7) контакт телефон и е-маил адреса;  

8) број на побарани кочани- испратници  

9) потребните прилози кон барањето и  

10) датум и потпис на барателот.  

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 14 

За издадена испратница од член 13 на овој правил-

ник се плаќа надоместок во износ од 300,00 денари по 

издаден кочан.  

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за видот и начинот на 

жигосување, начинот на издавање на испратница, пуш-

тање во промет на исечено дрво, формата и содржината 

на Регистарот на здадени и заверени испратници, фор-

мата и содржината на Регистарот на заверени испрат-

ници од Државниот инспекторат за шумарство и лов-

ство, формата и содржината на испратниците, формата 

и содржината на барањето за издавање на испратница и 

висината на надоместокот на издадени испратници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

168/13 година). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.09-11050/3 Министер за земјоделство, 

     декември 2014  година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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5676. 
Врз основа на член 70-а став (7) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија"  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13 , 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14) 

и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена 

на докази и податоци по службена должност („Служ-

бен весник на Република Македонија"  бр.79/13),  ми-

нистерот  за  земјоделство, шумарство и водостопан-

ство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 

РЕГИСТРИРАЊЕ ЗА ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ 

СОРТИМЕНТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ 

СОРТИМЕНТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ДО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТО-

РАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО КАКО И ФОР-

МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 

НА РЕГИСТАР НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 

ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, КАКО 
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за промет на дрво и дрвни сорти-

менти,  формата и содржината на решението за промет 

на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на 

известувањето до државниот инспекторат за шумар-

ство и ловство како и формата, содржината и начинот 

на водење на регистар на правни лица кои вршат про-

мет на дрво и дрвни сортименти, како и потребната до-

кументација.  

 

Член 2 

(1) Барањето за промет на дрво и дрвни сорти-

менти, се издава на образец во А4 формат на хартија во 

бела боја.  

(2) Формата и содржината на образецот на барање-

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

составен дел на овој правилник.  

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се доста-

вува и следната документација: 

- доказ за вработено стручно лице од областа на 

шумарството –М1 и М2 образец,  

- да е во урбана/населена средина со пристапен пат 

согласно урбанистичката планска документација, прик-

лучок на електрична, водоводна и канализациска мре-

жа (потврда од соодветните институции), 

- да има административен простор со минимална 

површина од 10м2 и простор за складирање на дрво и 

дрвни сортименти со минимална површина од 1.000м2,  

- да е регистрирано во Регистарот на правни лица 

кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти кој се 

води во органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на шумарството, 

- копија од регистрација на правното лице од Цен-

трален регистер на Република Македонија, 

- доказ за поседување на соодветно земјиште (соп-

ствено или под наем), 

- потврда за платен надомест за административна 

такса (износ од 100 денари) 

 

Член 3 

(1) Решението за промет на дрво и дрвни сортимен-

ти се издава на хартија во бела боја во А4 формат.  

(2) Формата и содржината на решението од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 

дел на овој правилник.  

 

Член 4 

(1) Известувањето за извршен промет на дрво и 

дрвни сортименти се издава на хартија во бела боја во 

А4 формат.  

(2) Формата и содржината на известувањето од ста-

вот (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е соста-

вен дел на овој правилник.  

 

Член 5 

(1) Регистарот на правни лица кои вршат промет на 

дрво и дрвни сортименти се води во форма на тврдо 

укоричена книга во А4 формат на евиденциски листови 

во бела боја кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.  

(2) Формата и содржината на регистарот од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 6 

(3) Регистарот на правни лица кои вршат промет на 

дрво и дрвни сортименти се води во пишана и елек-

тронска форма.  

 

Член 7 

Со денот на  влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето до оганот на државната управа надле-

жен за работите од областа на шумарството, формата и 

содржината на решението за промет на дрво и дрвни 

сортименти, формата и содржината на известувањето 

до Државниот инспекторат за шумарство и ловство, ка-

ко и формата и содржината и начинот на водење на ре-

гистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрв-

ни сортименти („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 102/13 година). 

 

Член 8 

Овој правилник  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.09-11052/3 Министер за земјоделство, 

декември 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

5677. 
Врз основа на член 39 став 3  од Законот за рамно-

мерен регионален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 63/07, 187/13 и 43/14), министе-
рот за локална самоуправа, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ПОСТАПКАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката и ме-
тодологијата за оценувањето на предлог-проектите за 
развој на планските региони, предлог-проектите за раз-
вој на подрачјата со специфични развојни потреби и 
предлог-проектите за развој на селата. 

 
Член 2 

Од страна на Комисија за оцена на предлог-проекти 
(во понатамошниот текст: Комисијата) се оценуваат са-
мо навремено доставените предлог-проекти. 
 

Член 3 
 До Комисијата се доставуваат списоци за навреме-

но доставените предлог - проекти за развој на плански-
те региони, предлог - проекти за развој на подрачјата 
со специфични   развојни потреби и предлог-проекти за 
развој на селата подготвени од Бирото за регионален 
развој. 

Списоците од ставот 1 на овој член  содржат: име 
на планскиот регион; име на предлог – проектот; под-
носител на предлог – проектот; датум на поднесување 
на предлог-проектот; општина, населено место или 
подрачје каде се реализира предлог-проектот;  вред-
ност на предлог – проектот; кофинансирање со соп-
ствено учество и од други извори; побарани средства 
од Буџетот на Република Македонија за финансирање 
на предлог-проектот и видот на приложени документи.
  

Член 4 
Оценувањето на предлог-проектите за развој на 

планските региони, на предлог-проектите за развој на 
подрачјата со специфични развојни потреби и на пред-
лог-проектите за развој на селата се спроведува во од-
делни постапки во три фази, по различни методологии, 
и тоа: 

- во првата фаза се оценува административна усог-
ласеност на предлог – проектите; 

- во втората фаза се оценува квалификацијата и  
- во третата фаза се оценува  квалитетот.  

 
Член 5 

Разгледувањето на предлог-проектите за оценување 
на административната усогласеност и  квалификација-
та се врши на седница на Комисијата.  

Оценувањето на  квалитетот на предлог-проектите, 
претседателот и членовите на Комисијата го вршат  са-
мостојно и независно еден од друг. 

Квалитетот на предлог – проектот се оценува пое-
динечно со поени. 

Членовите на Комисијата резултатите од самостој-
ното оценување ги доставуваат до претседателот на 
Комисијата најдоцна 15 дена од денот на завршеното 
оценување за квалификација на предлог - проектите. 
 

Член 6 
Од страна на претседателот на Комисијата (во ната-

мошниот текст: Претседателот) се сумираат резултати-
те од оценувањето и се изведува просечна оценка на 
квалитетот за секој  предлог-проект, изразена во поени. 

При изведувањето на просечната оценка, се отфрла-
ат највисокиот и најнискиот број на доделени поени, а 
просечната оценка се пресметува како аритметичка 
средина од поените доделени од останатите пет оцену-
вачи.  
 

Член 7 
Врз основа на пресметаните просечни оценки, од 

страна на Претседателот се подготвуваат предлог - 
листи за: 

- финансирање на проекти за развој на планските   
региони за секој  плански регион, 

- финансирање на проекти за развој на подрачјата 
со специфични развојни потреби и 

- финансирање на проекти за развој на селата за се-
кој плански регион. 

    
Предлог-листите од  ставот 1 на овој член ги сод-

ржат следните податоци: 
- назив на предлог-проектот, 
- подносител на предлог-проектот, 
- број на поени на секој предлог-проект, 
- име на општината/општините каде што ќе се реа-

лизира проектот, 
- потребни финансиски средства за реализација на 

проектот и 
- износ на сопственото учество на предлагачот на 

проектот, потребните средства за реализација на проек-
тите во секој плански регион по намени и вкупните 
средства кои се на располагање за реализација на про-
екти во планскиот регион, по намени. 
 

Член 8 
По завршеното разгледување и оценување на пред-

лог-проектите, од страна на Комисијата се утврдуваат 
предлог - листите за финансирање на предлог - проек-
тите. 

 
Оценување на предлог-проектите за развој  

на планските региони 
 

Член 9 
Во првата фаза се оценува административната усог-

ласеност на предлог-проектот и се проверува дали: 
- апликацијата е целосно пополнета,  
- бараните средства се над минимално определени-

те средства за финансирање на поединечни предлог-
проекти за тековната година,  

- реализацијата на проектот e до 15 ноември во те-
ковната година. 

 
За инфраструктурните проекти, покрај проверката 

од ставот 1 на овој член, се проверува и дали:  
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- техничката документација е комплетна и е соод-
ветна на проектот, 

- доставените фотографии од локацијата на изведба 
на објектот не се постари од 15 дена од датумот на под-
несување на предлог - проектот и 

- е приложена техничката спецификација за набавка 
на опремата. 
 

Член 10 
Во втората фаза се оценува предлог-проектот за кој 

најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги ис-
полнува сите барања за административна усогласеност.  

Во втората фаза - квалификација на предлог - про-
ектот се оценува: 

- усогласеноста на предлог-проектот со дефинира-
ните приоритети во Програмата за развој на планскиот 
регион,  

- дали предлог - проектот е од годишната листа на 
предлог-проекти за развој на планскиот регионот, до-
несена од страна на Советот за развој на планскиот ре-
гион (во натамошниот текст: годишната листа) и 

- регионалниот карактер на предлог-проектот, од-
носно дали  најмалку три општини во планскиот реги-
он се корисници на предлог-проектот. 
 

Член 11 
Во третата фаза се оценува предлог-проектот за кој 

најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги ис-
полнува барањата од членот 10 од овој правилник. 

Во третата фаза – оцена на квалитет од страна на 
Комисијата  се оценува:  

1. потребата од реализација на предлог – проектот, 
2. степенот на кофинансирање со средства од соп-

ствени и од други извори, 
3. конзистентноста на проектните активности и 

проектните цели, 
4. идентификација на проектните ризици и прет-

поставки за реализација на предлог – проектот, 
5. ефектот од предлог – проектот, 
6. активностите кои се потребни за реализација на 

предлог - проектот,  
7. динамиката на реализација на предлог -  проек-

тот,  
8. конзистентноста на буџетот за реализација на 

предлог – проектот, 
9. мерките и елементите на додадена вредност на 

предлог – проектот:  животна средина, овозможување 
еднакви услови и иновативност и 

10. соодветноста на индикаторите наведени во 
предлог – проектот со резултатите и целите на предлог 
– проектот.  
 

Член 12 
Предлог-проектот се оценува поединечно со поени, 

согласно бројот на поени утврдени во членовите 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 од овој правилник. 
 

Член 13 
Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 1 од овој правилник се врши на следни-
от начин: 

10 поени - предлог - проектот е прво рангиран на 
годишната листа,  

5  поени - предлог - проектот е второ рангиран на 
годишната листа,  

3 поени - предлог - проектот е трето рангиран на го-
дишната листа,  

0 поени - предлог - проектот е рангиран пониско од 

третото место на годишната листа,  

 

Член 14 

Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 2 од овој правилник се заснова врз ви-

сината на сопственото учество изразено во проценти од 

вкупниот буџет на предлог - проектите и се врши на 

следниот начин: 

5 поени - декларираното сопствено учество изнесу-

ва над 30% од вкупниот буџет и е обезбедено, 

3 поени - декларираното сопствено учество изнесу-

ва до 30% од вкупниот буџет и е обезбедено, 

1 поен - декларираното сопствено учество изнесува 

до 10% од вкупниот буџет и е обезбедено, 

0 поени - нема предвидено сопствено учество или 

наведеното учество не е обезбедено. 

 

Член 15 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно член 

11 став 2 точка 3 од овој правилник се заснова врз 

оценка на конзистентноста на проектните активности и 

проектните цели и се врши на следниот начин: 

5 поени - постои јасна и целосна конзистентност 

помеѓу проектните  цели и проектните активности, 

3 поени - конзистентноста не е доволно објаснета 

или  дел од активностите се не конзистентни со проек-

тните цели и не  можат да се согледаат нивните резул-

тати,  

0 поени - нема конзистентност помеѓу проектните 

цели и проектните активности. 

 

Член 16 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 

став 2 точка 4 од овој правилник се заснова врз оценка 

на идентификуваните проектни ризици и претпоставки 

за реализација на предлог-проектот и се врши на след-

ниот начин: 

3 поени - ризиците и претпоставките за реализација 

на предлог – проектот се јасно дефинирани и објас-

нети, 

1 поен - дел од ризиците и претпоставките за реали-

зација на предлог – проектот не се опфатени  и објас-

нети, 

0 поени - ниту еден ризик или претпоставка за реа-

лизација на предлог – проектот не се дефинирани и об-

јаснети. 

 

Член 17 

Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 5 од овој правилник се заснова врз 

оценка на очекуваните ефекти и се врши на следниот 

начин: 

5 поени  - ефектот од предлог - проектот е мерлив, 

детално опишан и е реален. 
3 поени - ефектот од предлог - проектот е добро 

опишан, но не е реален.    
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0 поени - ефектот од предлог - проектот не е реален 
или не е мерлив, проектот нема ефект или ефектот не 
може да се согледа.  
 

Член 18 
Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 6 од овој правилник се заснова врз 

оценка на описот на активностите кои се предвидени за 

реализација на предлог-проектот и се врши на следни-

от начин: 

5 поени - предлог - проектот содржи повеќе од пет 

опишани активности кои овозможуваат следење на ре-

ализација на проектот на месечно ниво, 

3 поени- предлог - проектот содржи од три до пет 

опишани активности кои овозможуваат следење на ре-

ализација на проектот на месечно ниво,   

 0 поени -предлог- проектот содржи до две опиша-

ни активности кои овозможуваат следење на реализа-

ција на проектот на месечно ниво. 

 

Член 19 

Оценувањето на предлог-проектот   согласно член 

11 став 2 точка 7 од овој правилник се заснова врз 

оценка на деталноста и реалноста на предложената ди-

намика за имплементација на предлог-проектот и се 

врши на следниот начин: 

5 поени - потребното време за реализација на пред-

лог - проектот е дадено за сите активности,  

3 поени - потребното време за реализација на пред-

лог - проектот е дадено за најмалку 50% од активнос-

тите, 

0 поени - потребното време за реализација на пред-

лог - проектот е дадено за помалку од 50% од актив-

ностите. 

 

Член 20 

Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 8 од овој правилник се заснова врз 

оценка на конзистентноста на буџетот, односно оцен-

ката дали наведените трошоците  се потребни за реали-

зација на предлог-проектот и се врши на следниот на-

чин: 

 

5 поени - сите предвидени трошоци се неопходни за 

реализација на предлог - проектот и за постигнување 

на планираните цели,  

3 поени - голем дел од трошоците се потребни за 

реализација на предлог - проектот, но не може да се 

согледа дали одредени трошоци се потребни за реали-

зација на предлог - проектот,   

0 поени - повеќето од трошоците не се потребни за 

реализација на предлог - проектот или не може да се 

согледа потребата од трошоците или пак буџетот е не-

целосен. 

 

Член 21 

Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 9 од овој правилник се заснова врз 

оценката дали  предлог-проектот содржи мерки и еле-

менти на додадена вредност: животна средина, овозмо-

жување еднакви услови за ранливите категории и ино-

вативност  и се врши на следниот начин: 

а) За животна средина: 
3 поени - планирани се мерки за заштита на живот-

ната средина или при планирањето на предлог - проек-
тот е земена предвид и заштитата на животната сре-
дина,  

1 поен - заштитата на животната средина е само 
парцијално земена предвид, при дефинирање на пред-
лог – проектот, 

0 поени - заштитата на животната средина воопшто 
не е земена предвид или тоа не може да се согледа. 

б) За овозможување еднакви услови за  ранливите 
категории: 

3 поени - планирани се мерки кои овозможуваат ед-
накви услови за користење на резултатите од проектот 
од ранливите категории на граѓани, 

1 поен -постои објаснување за преземени мерки, но 
истото е несоодветно или нерелеватно или делумно се 
планирани мерки кои овозможуваа еднакви услови за 
користење на резултатите од предлог - проектот од 
ранливите категории на граѓани, 

0 поени - предлог - проектот не придонесува кон 
овозможување на еднакви услови за користење на ре-
зултатите од проектот од ранливите категории на гра-
ѓани.   

в) За иновативност: 
3 поени - со спроведувањето на предлог - проектот 

се воведуваат нови елементи на имплементација или 
нов производ, 

0 поени - со спроведувањето на предлог- проектот 
не се воведуваат нови  елементи на имплементација 
или нов производ.  
 

Член 22 
Оценувањето на предлог-проектот  согласно член 

11 став 2 точка 10 од овој правилник се заснова врз 
оценка на соодветноста на индикаторите наведени во 
предлог-проектот со резултатите и целите на предлог 
проектот и се врши на следниот начин: 

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и 
квантификувани индикатори,  

2 поени - само еден од  индикаторите кои се наведе-
ни е релевантен и квантификуван,  

0  поени - индикаторите коишто се наведени се ире-
левантни или пак  нема наведено индикатори.  
 

Член 23 
Во предлог-листата за финансирање на проекти за 

развој на планскиот регион  се утврдува предлог-про-
ект на кој му се доделени најмалку 29  поени од мож-
ните 57 поени. 

Предлог-проектите за развој на планскиот регион 
во предлог-листата од став 1 на овој член  се утврдува-
ат по редослед на  бројот на добиени поени за квали-
тет. 

 
Оценување на предлог-проекти за развој на подрач-

јата со специфични развојни потреби 
 

Член 24 
Во првата фаза се оценува административната усог-

ласеност на предлог-проектот и се проверува дали:  
- апликацијата е целосно пополнета,  
- реализацијата на проектот е до 15 ноември во те-

ковната   година. 
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За инфраструктурните проекти, покрај проверката 
од ставот 1 на овој член, се проверува и дали:  

- техничката документација е комплетна и е соод-

ветна на проектот, 

- доставените  фотографии од локацијата на изведба 

на објектот,  не се  постари од 15 дена од датумот на 

поднесување на предлог- проектот и 

- е приложена   техничката спецификација за набав-

ка на   опремата. 

 

Член 25 

Во втората фаза се оценува предлог-проектот за кој 

најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги ис-

полнува сите барања за административна усогласеност. 

Во втората фаза -  квалификација на предлог- про-

ектот се оценува: 

- дали предлог - проектот сe спроведува во подрач-

јата со специфични развојни потреби, определени со 

одлука за определување на подрачјата со специфични 

развојни потреби во Република Македонија,  

- усогласеноста на предлог-проектот со стратешки-

те приоритети на планскиот регион и приоритетите за 

развој на подрачјата со специфични развојни потреби, 

дефинирани во Програмата за развој на планскиот ре-

гион, 

- усогласеност на целите на предлог-проектот со 

стратешките цели на планскиот регион, утврдени во 

Програмата за развој на планскиот регион, на кое му 

припаѓа подрачјето со специфични развојни потреби, 

односно општината што аплицира. 

 

Член 26 

Во третата фаза се оценува предлог-проектот за кој 

најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги ис-

полнува барањата од членот 25 од овој правилник. 

Во третата фаза – оцена на квалитет, од страна на  

Комисијата   се оценува: 

1. потребата од реализација на предлог - проектот, 

2. придонесот на предлог-проектот во создавање 

претпоставки и подобрување на условите за економски 

развој, 

3. придонесот на предлог-проектот во подобрување 

на квалитетот на животот на граѓаните на локално 

ниво, 

4. придонесот на предлог-проектот во заштита на 

животната средина, 

5. оддалеченоста на целното подрачје од седиштето 

на општината, 

6. степенот на кофинансирање со средства од соп-

ствени и други извори, 

7. степенот на завршување на предлог - проектот со 

побараните средства, 

8. опфатеноста/покриеноста на населението во цел-

ното подрачје со резултатите од предлог - проектот 

(воведена услуга), 

9. активностите кои се потребни за реализација на 

предлог -проeктот  

10. динамиката на реализација на предлог - проек-

тот и 

11. соодветноста на индикаторите наведени во 

предлог – проектот со резултатите и целите на предлог 

- проектот.  

Член 27 
Предлог-проектите се оценуваат поединечно со по-

ени, согласно бројот на поени утврдени во членовите 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 од овој правил-
ник.  
 

Член 28 
Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 

став 2 точка 1 од овој правилник се врши на следниот 
начин: 

5 поени - не постои соодветна и функционална ус-
луга на подрачјето, 

3  поени - постои соодветна и функционална услуга 
на подрачјето, но не задоволува од аспект на квантитет 
и квалитет, 

1 поен - постои соодветна и функционална услуга  
на подрачјето. 

 
Член 29 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 
став 2 точка 2 од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекуваните ефекти за зголемување на вработеноста 
на локално ниво, зголемување на приходот на населе-
нието на локално ниво и зголемување на искористува-
њето на ресурсите на локално ниво и  се врши на след-
ниот начин: 

5 поени - предлог-проектот придонесува во голем 
обем во создавање претпоставки и подобрување на ус-
ловите за економски развој во целното подрачје, 

3 поени - предлог-проектот придонесува во среден 
обем во создавање претпоставки и подобрување на ус-
ловите за економски развој во целното подрачје, 

1 поен - предлог-проектот придонесува во мал обем 
во создавање  претпоставки и подобрување на условите 
за економски развој во целното подрачје. 
 

Член 30 
Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 

став 2 точка 3 од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекуваните ефекти за олеснување на движење и 
пристапност, подобрување на услугите за граѓаните, 
подигнување на безбедноста и сигурноста на имотот, 
зголемување на јавната хигиена и хигиената на живе-
ење, подобрување на здравствените, образовните, кул-
турните, социјалните услуги, подобрување на половата 
рамноправност, вклучување на ранливите групи и при-
падниците на заедниците и се врши на следниот начин: 

5 поени- предлог-проектот придонесува во голем 
обем во подобрување на квалитетот на живот во целно-
то подрачје, 

3 поени - предлог-проектот придонесува во среден 
обем во подобрување на квалитетот на живот во целно-
то подрачје, 

1 поен - предлог-проектот придонесува во мал обем 
во подобрување на квалитетот на живот во целното 
подрачје. 
 

Член 31 
Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 

став 2 точка 4 од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекуваните ефекти за зголемена енергетска ефикас-
ност, зачувување на животната средина, заштита на 
природните ресурси и биодиверзитетот, искористување 
обновливи и/или алтернативни извори на енергија и  се 
врши на следниот начин: 
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5 поени - предлог - проектот има голем придонес во 
заштита на животната средина, 

3 поени - предлог - проектот делумно придонесува 
во заштитата на животната Средина, 

1 поен - предлог - проектот има мал придонес во 
заштитата на животната средина. 

 
Член 32 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 
став 2 точка 5 од овој правилник се врши на следниот 
начин: 

5 поени – оддалеченоста на целното подрачје е по-
голема од 20 км, 

4 поени – оддалеченоста на целното подрачје е до 
20 км, 

3 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
15 км, 

2 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
10 км, 

1 поен - оддалеченоста на целното подрачје е  до 5 
км, 

0 поени - целното подрачје е во седиштето на оп-
штината. 
 

Член 33 
Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 

став 2  точка 6 од овој правилник се врши на следниот 
начин: 

3 поени - кофинансирање над 50%,  
2 поени - кофинансирање до 50%, 
1 поен - кофинансирање до 25%, 
0 поени - без кофинансирање. 

 
Член 34 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 
став 2 точка 7 од  овој правилник се врши на следниот 
начин: 

5 поени - предлог-проектот е целосно завршен, 
0 поени - предлог - проектот не  е целосно завршен. 

 
Член 35 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 
став 2 точка 8 од овој правилник се врши на следниот 
начин: 

5 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-
ни над 75% од вкупното население во целното под-
рачје, 

4 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-
ни до 75% од вкупното население во целното подрачје, 

3 поени – со предлог -  проектот/услугата се опфа-
тени до 50% од вкупното население во целното под-
рачје, 

2 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-
ни до 35% од вкупното население во целното подрачје, 

1 поен – со предлог - проектот/услугата се опфате-
ни до 20% од вкупното население во целното подрачје. 

 
Член 36 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 
став 2 точка 9  од овој правилник се заснова врз оценка 
на описот на активностите кои се предвидени за реали-
зација на предлог-проектот и се врши на следниот на-
чин: 

5 поени - предлог - проектот содржи најмалку пет 

активности кои овозможуваат следење на реализација 

на месечно ниво,  

3 поени- предлог - проектот содржи најмалку три 

активности кои овозможуваат следење на реализација 

на месечно ниво,   

0 поени - предлог - проектот има помалку од три 

активности или во апликацијата не се наведени актив-

ности или  наведените активности не се објаснети. 

 

Член 37 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 

став 2 точка 10 од овој правилник се врши на следниот 

начин: 

5 поени - потребното време за реализација на пред-

лог- проектот е дадено за сите активности, 

3 поени - потребното време за реализација на пред-

лог - проектот е дадено за најмалку 50% од активнос-

тите, 

0 поени - потребното време за реализација на пред-

лог - проектот е дадено за помалку од 50% од актив-

ностите. 

 

Член 38 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 

став 2  точка 11 од овој правилник се заснова врз оцен-

ка на соодветноста на индикаторите наведени во пред-

лог-проектот со резултатите и целите на предлог про-

ектот и се врши на следниот начин: 

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и 

квантификувани индикатори,  

2 поени - само еден од  индикаторите, кои се наве-

дени, е релевантен и квантификуван,  

0  поени - индикаторите коишто се наведени се ире-

левантни или пак  нема наведено индикатори.  

 

Член 39 

Во предлог-листата за финансирање на проекти за 

развој на подрачјата со специфични развојни потреби  

се утврдува предлог-проект на кој му се доделени нај-

малку 27 поени од можните 53 поени. 

Предлог-проектите за развој на подрачјата со спе-

цифични развојни потреби во предлог-листата од став 

1 на овој член  се утврдуваат по редослед на бројот на 

добиени поени за квалитет. 

 

Оценување на предлог-проекти  

за развој на селата 

 

Член 40 

Во првата фаза се оценува административната усог-

ласеност на предлог-проектот и се проверува:  

- апликацијата е целосно пополнета, 

- реализацијата на проектот е до 15 ноември во те-

ковната   година. 

 

За инфраструктурните проекти, покрај проверката 

од ставот 1 на овој член, се проверува и дали:  

- техничката документација е комплетна и е соод-

ветна на проектот, 
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- доставените фотографии од локацијата на изведба 

на објектот не се постари од 15 дена од датумот на под-

несување на предлог проектот и 
- е приложена техничката спецификација за  набав-

ка на опремата. 
 

Член 41 
Во втората фаза се оценува предлог-проектот за кој 

најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги ис-

полнува сите барања за административна усогласеност. 
Во втората фаза -  квалификација на предлог - про-

ектот се оценува: 
- предлог-проектот се однесува за село во општина 

со седиште во село, општина со седиште во град или за 
село во општините во Градот Скопје, 

- предлагачот има обезбедено најмалку 50% од пот-

ребните средства за реализација на проектот, доколку 
предлог-проектот се однесува за село во општина со 
седиште во град или за село во општините во Градот 
Скопје, 

- предлог-проектот е утврден за приоритетен во 
стратешките документи на општината. 
 

Член 42 
Во третата фаза се оценува предлог-проект за кои 

најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги ис-
полнува барањата од членот 41 од овој правилник. 

Во третата фаза  - оцена на квалитет од страна на 
Комисијата се оценува: 

1. потребата од реализација на предлог- проектот, 
2. придонесот на предлог - проектот во создавање 

претпоставки и подобрување на условите за економски 
развој, 

3. придонесот на предлог - проектот во подобрува-
ње на квалитетот на живот, 

4. придонесот на предлог - проектот во зачувување 
на животната средина, 

5. оддалеченост на целното подрачје од седиштето 

на општината, 
6. степенот на кофинансирање со средства од соп-

ствени и од други извори, 
7. степенот на завршување на предлог - проектот со 

побараните средства, 
8. опфатеноста/покриеноста на населението во цел-

ното подрачје со резултатите од предлог -проектот (во-

ведена услуга), 
9. активностите,кои се потребни за реализација на 

предлог-проектот,  
10. динамиката на реализација на предлог – проек-

тот, 
11. соодветноста на индикаторите. 

 

Член 43 
Предлог-проектите се оценуваат поединечно со по-

ени, согласно бројот на поени утврдени во членовите 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 од овој правил-
ник.   

 

Член 44 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно  член 

42 став 2  точка 1 од овој правилник се врши на след-

ниот начин: 

5 поени - не постои соодветна и функционална ус-

луга на подрачјето,  

3  поени - постои услуга, но не задоволува од ас-

пект на квантитет и  квалитет, 

1 поени - постои соодветна и функционална услуга 

на подрачјето. 

 

Член 45 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно  член 

42 став 2 точка 2 од овој правилник се заснова врз 

оценка на очекувани ефекти за зголемување на врабо-

теноста на локално ниво, зголемување на приходот на 

населението на локално ниво и зголемување на иско-

ристувањето на ресурсите на локално ниво и се врши 

на следниот начин: 

5 поени - предлог - проектот придонесува во голем 

обем во создавање на  претпоставки и подобрување на 

условите за економски развој во целното подрачје, 

3 поени - предлог- проектот придонесува во среден 

обем во создавање на претпоставки и подобрување на 

условите за економски развој во целното подрачје, 

1 поен - предлог - проектот придонесува во мал 

обем во создавање на претпоставки и подобрување на 

условите за економски развој во целното подрачје. 

 

Член 46 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно  член 

42 став 2  точка 3 од овој правилник се заснова врз 

оценка на очекувани ефекти за олеснување на движење 

и пристапност, подобрување на услугите кон граѓа-

ните, подигнување на безбедноста и сигурноста на 

имотот, зголемување на јавната хигиена и хигиената на 

живеење и подобрување на здравствените, образов-

ните, културните и на социјалните услуги  и се врши на 

следниот начин: 

5 поени -  предлог - проектот придонесува во голем 

обем во подобрување на квалитетот на живот во се-

лото, 

3 поени - предлог - проектот придонесува во среден 

обем во подобрување на     квалитетот на живот во се-

лото, 

1 поен - предлог - проектот придонесува во мал 

обем во подобрување на квалитетот на живот во се-

лото. 

 

Член 47 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно  член 

42 став 2 точка 4 од овој правилник се заснова врз 

оценка на очекувани ефекти за зголемена енергетска 

ефикасност, зачувување на животната средина, зашти-

та на природните ресурси и биодиверзитетот и иско-

ристување на обновливи или алтернативни извори на 

енергија и се врши на следниот начин: 

5 поени - предлог - проектот има голем придонес во 

зачувување на животната средина во целното подрачје, 

3 поени - предлог - проектот има делумен придонес 

на проектот во зачувување на животната средина во 

целното подрачје, 

1 поен  - предлог - проектот има мал придонес во 

зачувување на животната средина во  целното под-

рачје. 
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Член 48 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно  член 

42 став 2  точка 5 од овој правилник се врши на след-

ниот начин: 

5 поени - оддалеченоста на целното подрачје е  по-

голема од 20 км, 

4 поени - оддалеченоста на целното подрачје е  до 

20 км, 

3 поени - оддалеченоста на целното подрачје е  до 

15 км, 

2 поени - оддалеченоста на целното подрачје е  до 

10 км, 

1 поен - оддалеченоста на целното подрачје е  до 5 

км, 

0 поени - целното подрачје е во седиштето на оп-

штината. 

 

Член 49 

Оценувањето на предлог - проектот  согласно  член 

42 став 2  точка 6 од овој правилник се врши на след-

ниот начин: 

3 поени – сопствено учество над 50%, 

2 поени – сопствено учество до 50%, 

1 поен  – сопствено учество до 25%, 

0 поени – без сопствено учество, 

Сопственото учество општината го потврдува со 

одлука донесена од советот на општината. 

 

Член 50 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 

став 2 точка 7 од овој правилник се врши на следниот 

начин: 

5 поени – предлог-проектот е целосно завршен, 

0 поени – предлог - проектот не  е целосно завршен. 

 

Член 51 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 

став 2 точка 8 од овој правилник се врши на следниот 

начин: 

5 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-

ни над 75% од вкупното население во целното под-

рачје, 

4 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-

ни до 75% од вкупното население во целното подрачје, 

3 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-

ни до 50% од вкупното население во целното подрачје, 

2 поени – со предлог - проектот/услугата се опфате-

ни до 35% од вкупното население во целното подрачје, 

1 поен – со предлог - проектот/услугата се опфате-

ни до 20% од вкупното население во целното подрачје. 

 

Член 52 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 

став 2 точка 9  од овој правилник се заснова врз оценка 

на описот на активностите кои се предвидени за реали-

зација на предлог - проектот и се врши на следниот на-

чин: 

5 поени - предлог - проектот содржи најмалку пет 

активности кои овозможуваат следење на реализација 

на месечно ниво,  

3 поени- предлог - проектот содржи најмалку три 

активности кои овозможуваат следење на реализација 

на месечно ниво,   

0 поени - предлог - проектот има помалку од три 

активности или во апликацијата не се наведени актив-

ности или наведените активности не се објаснети. 

 

Член 53 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 

став 2 точка 10 од  овој правилник се врши на следниот 

начин: 

5 поени - потребното време за реализација на пред-

лог- проектот е дадено за сите активности, 

3 поени - потребното време за реализација на пред-

лог-  проектот е дадено за најмалку 50% од активнос-

тите, 

0 поени - потребното време за реализација на пред-

лог - проектот е дадено за помалку од 50% од актив-

ностите. 

 

Член 54 

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 

став 2  точка 11  од овој правилник се заснова врз оцен-

ка на соодветноста на индикаторите наведени во пред-

лог-проектот со резултатите и целите на предлог про-

ектот и се врши на следниот начин: 

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и 

квантификувани индикатори,  

2 поени - само еден од  индикаторите, кои се наве-

дени, е релевантен и квантификуван,  

0  поени - индикаторите коишто се наведени се ире-

левантни или пак  нема наведено индикатори.  

 

Член 55 

Во предлог-листата за финансирање на проекти за 

развој на селата  се утврдува предлог-проект на кој му 

се доделени најмалку 27 од можните 53 поени за оп-

штините со седиште во село, односно најмалку 27   од 

можните 50 поени за општините со седиште во град. 

Предлог-проектите за развој на селата во предлог-

листата од став 1 на овој член  се утврдуваат по редо-

след на бројот на добиени поени за квалитет. 

 

Член 56 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за постапката и методологи-

јата за оценувањето на предлог-проекти („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 102/09). 

 

Член 57 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

        Бр.02-2042/1                             Министер  

9 декември 2014 година           за локална самоуправа, 

              Скопје                          м-р Лирим Шабани, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

5678. 
Врз основа на член 7 став (1) точка 8 од Законот за 

административни службеници („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 27/14) министерот за инфор-

матичко општество и администрација донесе 

 

К О Д Е К С 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Предмет 

Член 1 

 

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди 

и правилата на однесување на административните 

службеници. 

 

Цел 

Член 2 

 

Целта на овој кодекс е поттикнување на доброто 

постапување и однесување на административните 

службеници и зајакнување на довербата на граѓаните 

во работата на институциите на јавниот сектор. 

 

Примена 

Член 3 

 

Етичките стандарди и правилата на однесување ад-

министративниот службеник ги применува во односите 

со колегите, со претпоставените и со странките,  на не-

говото работното место, но и во приватниот живот и 

јавноста. 

 

Непочитување 

Член 4 

 

За непочитување на одредбите на овој кодекс, ад-

министративниот службеник одговара дисциплински, 

согласно Законот за административни службеници. 

 

Законитост 

Член 5 

 

Административниот службеник  ги почитува закон-

ските прописи и никогаш не работи на начин за кој 

знае или се сомнева дека е незаконски, непрописен или 

неморален. Тој не подлегнува на притисоците за из-

вршување на противуставни и незаконски работни за-

дачи од претпоставените. 

 

Професионалност 

Член 6 

 

Административниот службеник ги извршува рабо-

тите посветено и професионално, врз основа на своите 

работни компетенции и на правилата и процедурите на 

службата.  

Административниот службеник ја извршува работа-
та самостојно и навремено, посветувајќи внимание и 
почитувајќи ги приоритетите и редоследот на задачите.   

Административниот службеник се однесува одго-
ворно и работи на градење и одржување на општото 
добро, растот и општествените вредности, создавајќи 
услови за одржлив човечки и социјален развој. 

Административниот службеник работи на свое по-
стојано стручно усовршување и зајакнување на работ-
ните компетенции и вложува во своето образование и 
лична надградба. Тој го користи наученото за подобру-
вање на својата работа и развојот на институцијата и  
придонесува во градењето и одржувањето на институ-
ционалната меморија. 

 

Непристрасност 
Член 7 

 
Административниот службеник во работењето и 

однесувањето постапува непристрасно, без предрасуди 
и без намера за остварување на лична корист или амби-

ција. 
 

Демократски вредности и социјални права 

Член 8 

 

Административниот службеник во своето работење 

и однесување ги промовира демократските вредности и 

владеењето на правото и  се залага за вклучување на 

граѓаните и засегнатите страни во процесот на креира-

ње на политиките.  

Административниот службеник во работењето и 

однесување ги почитува принципите на хуманост, ед-

наквост и социјална правда.  

 

Недискриминација 

Член 9 

 

Административниот службеник во работењето и 

однесувањето овозможува остварување на уставно за-

гарантираните права на еднаквост и недискриминација, 

преку создавање на можности и почитување на различ-

ностите, како и заштита од неправда, злоупотреба и 

дискриминација, по било кој основ. 
Административниот службеник обезбедува еднакви 

стандарди при испорачувањето на услугите, преку фер 
и правичен однос. 

 

Политичка неутралност 
Член 10 

 
Административниот службеник ги извршува рабо-

тите политички неутрално, без да навлегува во вред-
носно преиспитување на утврдените политики.  

Административниот службеник не го застапува и 
изразува своето политичко уверување во вршењето на 
службените задачи и не врши политички активности, 
што можат да ја поткопаат довербата на граѓаните во 
администрацијата и во институциите од јавниот сек-

тор.  
Административниот службеник не ја истакнува, ни-

ту ја наметнува на други својата политичка определба.  
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Личен интегритет 
Член 11 

 
Административниот службеник со својот личен 

пример ги промовира вредностите како вистинитост, 
чесност и правичност и ги поттикнува другите адми-
нистративни службеници да постапуваат согласно овие 
вредности. 

 
Застапување на јавниот интерес 

Член 12 
 
Административниот службеник не се доведува во 

состојба на судир на личниот со јавниот интерес и се 
спротивставува на секое нечесно, несовесно и недолич-
но однесување во службата.  

Во своето работење, административниот службеник 
го застапува јавниот интерес, правата и интересите на 
сите граѓаните и другите субјекти во заедницата, имај-
ќи ги предвид развојните цели на општеството.  

 
Злоупотреба на статусот на административен  

службеник 
Член 13 

 
Административниот службеник при вршење на 

приватни работи не ги користи предностите кои произ-
легуваат од неговиот статус на административен служ-
беник заради остварување на негова лична корист. 

Административниот службеник не нуди, ниту обез-
бедува било какви предности кои по било кој основ би 
биле поврзани со неговиот статус на административен 
службеник. 

 
Постапување со информациите 

Член 14 
 
Административниот службеник им обезбедува вис-

тинити, соодветни, навремени и целосни информации 
на граѓаните и јавноста, притоа  почитувајќи го право-
то на приватност и заштитата на личните податоци. 

Административниот службеник го олеснува приста-
пот до податоците со кои располага во своето работење 
и кои се потребни за остварување на правата и интере-
сите на граѓаните и другите субјекти во заедницата.  

Административниот службеник ги третира инфор-
мациите до кои доаѓа во своето работење почитувајќи 
го системот на степенување на класифицирани инфор-
мации. 

Административниот службеник никогаш не ги зло-
употребува информациите до кои дошол при вршење 
на  работата, со цел напредување, заслуга или оствару-
вање на друг личен интерес.  

 
Однесување на работното место, приватниот  

живот и јавноста 
Член 15 

 
Административниот службеник го разбира и дожи-

вува работењето во администрацијата како одговорна, 
угледна и почитувана професија. Без да се оневозможи 
остварување на правото на градење на сопствен став и 
јавно изразување на мислење, административниот 
службеник се воздржува од давање на штетни изјави за 
службата.  

Административниот службеник во службата, во 
приватниот живот  и во јавноста се однесува досто-
инствено и не постапува на начин со кој би се нарушил 
неговиот личен углед, угледот на институцијата и на 
администрацијата во целина.  

Во своето однесување и дејствување надвор од ра-
ботата, во претставувањето на јавни настани, на соци-
јалните мрежи или во каков било друг облик на кому-
никација, административниот службеник претставува 
пример за соодветно и достоинствено однесување. Во-
ди кратки и концизни службени телефонски разговори, 
додека приватните телефонски разговори не ги води во 
присуство на странки или кога странките чекаат одго-
вор или кога имаат намера да постават прашање. 

Административниот службеник во јавните настапи 
во кои ја претставува институцијата изнесува исклучи-
во официјални ставови на институцијата во согласност 
со прописите и добиените овластувања и овој кодекс. 
Во јавните настапи во кои не ја претставува институци-
јата не изнесува податоци од делокругот на работа на 
институцијата и од работното место, со кои би се нару-
шил угледот на институцијата и би се поткопала довер-
бата на граѓаните во администрацијата.  

  
Постапување со предмети и документи 

Член 16 
 
Административниот службеник се грижи за безбед-

носта на доверените предмети и документи. 
 

Однесување со странки 
Член 17 

 
Административниот службеник остварува отворена 

и редовна комуникација со граѓаните и  правните лица, 
користејќи различни средства и начини за да ги инфор-
мира за новините од делокругот на работење на инсти-
туцијата. 

Административниот службеник кон странките се 
однесува љубезно, учтиво, со јасно објаснување или 
советување дадено со смирен тон, должна почит и во-
дење сметка дека истите се обраќаат заради остварува-
ње на нивните права, обврски и интереси. 

Административниот службеник на предлозите до-
биени од странките им пристапува отворено и сериоз-
но и постојано работи на подигнување на квалитетот 
на јавните услуги и на општественото живеење. Сите 
забелешки, критики и проблеми посочени од страна на 
странките ги сослушува со трпение и без предрасуди, а 
секогаш кога странките се незадоволни од одговорот 
бара арбитрирање од непосредно претпоставениот ад-
министративен службеник или пораката ја пренесува и 
упатува до него.  

 
Однесување со колегите и претпоставените 

Член 18 
 
Административниот службеник во односот со коле-

гите го негува духот и начелата на тимска работа, вза-
емно почитување, уважување на различностите, соли-
дарност и соработка. Во комуникацијата со колегите не 
го повишува тонот, не навредува, ги избегнува кон-
фликтните ситуации и покажува иницијатива за нивно 
спречување. Ја почитува приватноста и дискрецијата 
на колегите и соработниците, одбегнувајќи непрофеси-
онален и субјективен пристап.  
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Административниот службеник преку отворена и 
искрена соработка гради меѓусебна доверба и ја унап-
редува организациска култура, со цел обезбедување на 
ефикасност и ефективност во работењето и висококва-
литетни услуги за странките. Се залага за вреднување 
на заслугите и компетентноста и не поддржува несове-
сен и непримерен модел на однесување. Промовира 
грижа за колегите и работи на заштита и унапредување 
на остварувањето на нивните права и обврски. Го пот-
тикнува професионалниот развој на колегите и сора-
ботниците преку споделување на искуството и знае-
њето. 

Административниот службеник во односот со прет-
поставените, го почитува нивниот авторитет и по-
ложба, покажувајќи разбирање за воведување на тех-
нички, организациски и друг вид на промени. 

 
Пристојно облекување 

Член 19 
 
Административниот службеник посветува внима-

ние на изгледот и начинот на облекување, за да не пре-
дизвика впечаток на непристојност и нарушување на 
угледот на администрацијата. Формалниот начин на 
облекување ја изразува неговата почит кон службата, 
но и кон колегите, соработниците и странките. 

 
Користење на ресурсите 

Член 20 
 
Административниот службеник кон ресурсите што 

му се дадени на користење, како и во вршењето на ра-
ботата се однесува економично и ефикасно, користејќи 
ги исклучиво за службени потреби.  

 
Потпишување на изјава 

Член 21 
 
Административниот службеник при вработувањето 

во службата потпишува Изјава за прифаќање на Декла-
рацијата за заедничката мисија на вработените во јав-
ниот сектор, која е дадена во Прилог и е составен дел 
на овој кодекс. 

 
Објавување 

Член 22 
 
Овој кодекс се објавува на веб страниците на инс-

титуциите на јавниот сектор по неговото влегување во 
сила. 

 
Влегување во сила 

Член 23 
 
Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува со денот на от-
почнувањето на примената на Законот за администра-
тивни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14).  

 
Бр. 14/2-3716/5  

19 ноември 2014 година Министер, 
Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

Прилог  
 

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА 
ЗАЕДНИЧКАТА МИСИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

ЈАВНИОТ СЕКТОР 
 
Нашата мисија  
Ние вработените во јавниот сектор, работиме со из-

браната власт во спроведување на визијата за проспе-
ритетна, независна, суверена и безбедна Република Ма-
кедонија. 

Придонесуваме за одржување на правдата и еднак-
воста, водејќи се од начелата на законитост, стручност, 
компетентност, сервисна ориентираност, професионал-
на етика, непристрасност, објективност, транспарен-
тност, доверливост, одговорност и економично рабо-
тење. 

 
Нашата цел  
Да изградиме одговорно општеството и создадеме 

најдобри можни услови за одржлив човечки, социјален 
и економски развој. 

Да промовираме кохезија и хармонија во општес-
твото - взаемно почитување, еднаквост и грижа за луѓе-
то и општеството во целина.  

 
Нашите клиенти  
На граѓаните и на другите субјекти им обезбедува-

ме квалитетни, навремени и ефикасни услуги. Кон нив 
се однесуваме чесно, љубезно, пристојно, со должна 
почит и разбирање, обезбедувајќи фер однос. 

Правиме сè за да им помогнеме на нашите клиенти 
во остварувањето на нивните права и интереси, истов-
ремено водејќи грижа за јавниот интерес. 

 
Нашите колеги 
Ги почитуваме нашите колеги и соработници. Рабо-

тиме на развој на заеднички потенцијал преку постоја-
но стручно усовршување со што ги подобруваме знае-
њето, компетенциите и личните капацитети. 

Промовираме добри меѓучовечки односи, работиме 
тимски, прифаќаме различности по каква било основа. 

Поттикнуваме соработка и професионален развој 
преку заемно споделување на искуството и наученото. 

 
Нашите верувања  
Градиме доверба во институциите на системот пре-

ку целосна посветеност на нашите проекти и обезбеду-
вање на врвни услуги за нашите клиенти. 

Промените ги прифаќаме како предизвик, верувајќи 
дека водат кон остварување на развојните цели на оп-
штеството.  

Со нашето однесување и работење, придонесуваме 
кон создавање на институции кои се стремат кон од-
личност. 

Преку учење од сопствените грешки и постапките 
на други постојано се подобруваме во своето работење. 

Водени од нашите лидери и отворени за нови идеи 
и достигнувања во работењето, го трасираме патот кон 
стабилен напредок и просперитетно општество.  

 
 
__.__година                  Име и презиме на  
                             административниот службеник 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5679. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-

јавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Основен суд Битола и 

- За избор на претседател на Основен суд Струмица. 

 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  

47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 

58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се 

подигне во електронска форма на WEB страната на 

Судскиот совет на Република Mакедонија на следната 

адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 

 

Бр.07-2125/1 Судски совет 

12 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

                                                                                                         

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

5680. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Блаце Петровец, која е во над-

лежност на одржување на  Центар за катастар на нед-

вижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Блаце Петровец, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Блаце Петровец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-19986/1  

11 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5681. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Големо Коњари-2, која е во 
надлежност на одржување на  Одделение за катастар 
на недвижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Големо Коњари-2, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Големо Коњари-2. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-19987/1  

11 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5682. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Кутлешево, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кутлешево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Кутлешево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-19988/1  

11 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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5683. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Мраморец, која е во надлеж-

ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-

вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мраморец, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Мраморец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-19989/1  

11 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5684. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Арбиново, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Арбиново, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Арбиново. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-19990/1  

11 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

5685. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Песочани, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Песочани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Песочани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-19991/1  

11 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5686. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Горно Лакочереј-Вон-град, која 

е во надлежност на одржување на  Одделение за катас-

тар на недвижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Горно Лакочереј-Вон-град, престанува-

ат да важат аналогните катастарски планови за катас-

тарската општина  Горно Лакочереј-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-19992/1  

11 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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5687. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 11.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Зовиќ-1, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Зовиќ-1, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Зовиќ-1. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-19993/1  

11 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5688. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Браилово, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Браилово, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Браилово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20184/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

5689. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Гуѓаково, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Гуѓаково, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Гуѓаково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20185/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5690. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Царевиќ, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Царевиќ, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Царевиќ. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20186/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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5691. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Ракле, која е во надлежност на 

одржување на  Одделение за катастар на недвижности  

Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ракле, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  

Ракле. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20187/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5692. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Дрен, која е во надлежност на 

одржување на  Одделение за катастар на недвижности  

Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дрен, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Дрен. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20188/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

5693. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Присад, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Присад, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Присад. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20189/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5694. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Евла, која е во надлежност на 

одржување на  Одделение за катастар на недвижности  

Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Евла, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Евла. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20190/1  

13 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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5695. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Глишиќ, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Глишиќ, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Глишиќ. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20191/1  

13 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5696. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Неокази, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Неокази, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Неокази. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20192/1  

13 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5697. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Долно Барбарево, која е во над-
лежност на одржување на  Одделение за катастар на 
недвижности  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долно Барбарево, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Долно Барбарево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20193/1  

13 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5698. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 13.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Стрмош, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стрмош, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Стрмош. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20194/1  

13 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5699. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Дворци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Македонски Брод. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дворци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Дворци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20448/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5700. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ранчинци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ранчинци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ранчинци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20449/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5701. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Скоруша, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Скоруша, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Скоруша.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20450/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5702. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Лавце, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лавце, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Лавце.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20451/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5703. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Зарапинци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Зарапинци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Зарапинци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20452/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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5704. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Лезово, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лезово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Лезово.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20453/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5705. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), 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 18.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ново Село, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ново Село.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20454/1  

18 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5706. 
 Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за 

катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управни-
от 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 ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАС-

ТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за запишување на инфраструктур-

ните објекти („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 64/14) членот 18 се менува и гласи:  

„(1) Евидентирање на инфраструктурен објект во 
катастарот на инфраструктурни објекти се врши кога 
кон пријавата за запишување е приложен геодетски 
елаборат и доказ за платен надоместок за евидентира-
њето, но не е приложен правен основ за запишување. 
За извршеното евидентирање на подносителот на при-
јавата му се доставува известување. 

 (2) Доколку при споредувањето од членот 16 на 
овој правилник се утврди дека не постои соодветност 
на податоците во смисол на одредбите од членот 175 
ств (3) од Законот или дека правниот основ не е подо-
бен за запишување во смисол на одредбите од членот 
176 од Законот, стручното лице од геодетска насока из-
готвува стручен наод во кој ги наведува причините за 
несоодветноста. 

(3) Во случајот од ставот (2) на овој член службено-
то лице од областа на правните науки донесува потврда 
за одбивање на пријавата за запишување, со која пот-
врда се врши и евидентирање на инфраструктурниот 
објект во катастарот на инфраструктурни објекти. 

(4) Формата и содржината на образецот на известу-
вањето од ставот (1) на овој член е дадена во прилог 
број 6 кој е составен дел на овој правилник. 

(5) Формата и содржината на потврдата од ставот 
(3) на овој член е дадена во прилог број 6-а кој е соста-
вен дел на овој правилник.“ 

 
Член 2 

По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-a 
кој гласи: 

 
„Запишување на промена на катастарска култура 

во катастарот на недвижности 
 

Член 26-a 
Кога предмет на запишување/промени со геодетски 

елаборат се површински инфраструктурни објекти за 
кои објекти се прибираат податоци и за земјиштето на 
кое се изградени, имателот на ифраструктурниот об-
јект, односно сопстевникот, е потребно да достави и 
пријава за запишување на промена на катастарската 
култура на земјиштето во катастарот на недвижности. 
Кон пријавата потребно е да се достави правен основ за 
запишување, геодетски елаборат и доказ за платен на-
доместок за запишувањето.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 01-21321/1 Управен одбор 

15 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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5707. 
Врз основа на член 85 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 КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ И 
ПЛАНОВИ  НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за катастарски планови и планови 
на инфраструктурни објекти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 139/13), по членот 60 се до-
дава нов наслов и нов член 60-а кој гласи: 

 
„Запишување во сразмерен идеален дел 

 
Член 60-а 

(1) Кога при дигитализацијата на катастарските 
планови ќе се утврди дека, за катастарските парцели 
податоците за носителите на правата на недвижностите 
во катастарскиот операт се преземени од катастарот на 
земјиште врз основа на фиктивните евиденции, како 
површина на катастарската парцела се запишува пов-
ршината која произлегува од дигитализираниот катас-
тарски план, а податоците за носителите на правата се 
запишуваат во сразмерен идеален дел. 

(2) Запишувањето од ставот (1) на овој член се 
врши со потврда за запишување на промена во катаста-
рот на недвижностите по службена должност, која е да-
дена како прилог број 14 во Правилникот за одржува-
ње на катастарот на недвижностите.“ 

 
Член 2 

Во членот 74, став (3) точка  „4. СИВОД-сообраќај-
на инфраструктура воден сообраќај“, во редните брое-
ви  1 и 2, колона  „Геометрија“ зборот: „линија“ се за-
менува со зборот: „полигон“, а  во колоната  „Симбол“ 
зборовите: „испрекината линија“ се заменуваат со збо-
ровите: „полна линија“. 

Во точката „5. СИВОЗ – сообраќајна инфраструкту-
ра воздушен сообраќај“, во редните броеви 1 и 2, коло-
на „Геометрија“ зборот: „линија “ се заменува со збо-
рот: „полигон“. 

Во точката  „12. ЕИЕВ – енергетска инфраструкту-
ра електрични водови“, во редните броеви 1, 2, 3 и 20,  
колона „Симбол“ зборовите: „полна линија“ се замену-
ваат со зборовите: „испрекината линија“. 

Редниот број 8  се менува и гласи: 
„ 

 
 

                             “ 
                  
Во точката  „13. ЕИНВ- енергетска инфраструктура 

нафтоводи“, редниот број 3 се менува и гласи: 
„ 
 

 
 “ 

Во точката „15. ЕИТВ- енергетска инфраструктура 
топловоди“, во редниот број 7,  колона  „Симбол“ збо-
ровите: „полна линија“ се заменуваат со зборовите: 
„испрекината линија“. 

Во точката  „18. ЕКИТОГ – телекомунилациска оп-
рема и градби“, во редните броеви 1, 2, 3, 4 и 5, во ко-
лоната  „Боја“ се внесуваат зборовите: „темно виоле-
това“. 

Точката „19. ДВИ – друг вид инфраструктура“ се 
менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ 19. ДВИ – други видови на инфраструктура 

“ 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-21322/1 Управен одбор 

15 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

5708. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА 
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗА-
РАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ 
НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение се забранува увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи и нуспроизводи 
од живина и диви птици заради заштита од внесување 
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во 
Република Македонија кои потекнуваат од заштитните 
зони и зоните под надзор од земјите дадени во Прилог 
кој е составен дел на ова решение.   

Забраната од став (1) на овој член се применува на 
месо од живина и диви птици како и производи и нус-
производи од живина и диви птици за пратки кои се 
произведени по 15 ноември 2014 година. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 

Бр. 02-8262/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
5 декември 2014 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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