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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

5447.
Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за од-

брана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011) член 74 и 75 
од Законот за служба во Армијата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012),

СЕ ПОСТАВУВА
ЗА ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА НАТО ИНТЕГ-

РАЦИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА, 
По систематизација на Министерството за одбрана:
Формациски чин: бригаден генерал

Бригаден генерал Дракалски Јован Бранко
Личен ВЕС 31240
до сега: Воен претставник при НАТО и ЕУ, во Бри-

сел во Кралството Белгија.
Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07- 1128/1                         Претседател
25 ноември 2014 година         на Република Македонија,                      

      Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

5448.
Врз основа на член 59 став (9) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 

НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ГМО

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистарот на ГМО.

Член 2
(1) Регистарот на ГМО се состои од: регистрациска 

книга, збирка на евиденции и збирка на документи.  
(2) Регистарот на ГМО се води во пишана и во елек-

тронска форма.
(3) Регистарот на ГМО во електронска форма се во-

ди како програмска апликација (софтвер) која овозмо-
жува мрежен внес, обработка и приказ на податоците 
на Регистарот на ГМО на обработен или необработен 
начин и овозможува нивно пребарување.

(4) Регистарот на ГМО во пишана форма се води во 
форма на книга со тврди корици во А4 формат.

(5) Формата и содржината на Регистарот на ГМО се 
дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Регистрациската книга од член 2 став (1) на овој 

правилник ги содржи следните податоци:
1. Општи податоци за еден или повеќе ГМО:
- архивски број;
- научен или општо употребуван назив на ГМО, тр-

говскиот назив и називите на еден или повеќе ГМО  
кои го содржи производот, вклучувајќи ги научниот/те 
или општо употребуваниот/те назив/и на организмот 
примател или, доколку тоа е случај родителскиот орга-
низам на ГМО;

- поединости на нуклеотидните секвенци или други 
видови на информации неопходни за идентификација 
на ГМО производот или неговиот наследник;

- држава во која е поднесена нотификацијата;

- број на нотификацијата и
- број и датум на издавање на дозволата, односно са-

мата дозвола.
2. Податоци за вметнатата дезоксирибонуклеинска 

киселина-ДНА:
- податоци за нуклеотидната секвенца на вметокот 

која е користена да се развие методот на одредување, 
каде тоа е случај вклучувајќи   и ознаката на комплетна-
та секвенца на вметокот како и бројот на базните паро-
ви на домаќинската секвенца кои го опкружуваат сек-
венците потребни за воспоставување на специфичната 
метода за одредување на поедини промени, (како и ме-
тодите за одредување во врска со граничните вреднос-
ти одредени во согласност со посебните прописи со 
кои е уредено намерното ослободување и пуштање на 
ГМО на пазарот), потоа пристапните броеви за јавната 
база на податоци и референците кои содржат податоци 
за секвенцата на вметокот или неговите делови и

- детална карта на вметнатата дезоксирибонуклеин-
ска киселина -ДНА, вклучувајќи ги сите генетски еле-
менти, кодирани или некодирани реони како и ознаки-
те на нивниот распоред и нивната ориентација.

3. Податоци за техниките на одредување и иденти-
фикација на ГМО и:

- опис на техниките за идентификација и одредува-
ње со цел докажување на местото на дезоксирибонукле-
инска киселина -ДНА вметокот, вклучувајќи, каде тоа е 
соодветно, методите за детекција кои се однесуваат на 
граничните вредности, утврдени во согласност со по-
себните прописи кои ги уредуваат намерното ослободу-
вање и пуштањето на пазар на ГМО производ;

- податоци за методите за одредување и идентифи-
кација, како PCR прајмер (почетна точка) и антитела и

- податоци за параметрите на валидација, во соглас-
ност со насоките дадени во меѓународните документи.

4. Податоци за престој, складирање и набавка на 
примероци.

5. Име и адреса на лицето/ата одговорно/и за прес-
тој, складирање и набавка на контролните примероци.

6. Информација за складираните примероци како 
вид на материјал, генетска карактеризација, количина 
на складираниот материјал, стабилност, услови на соод-
ветно складирање и рок на употреба.

Член 3
(1) Збирката на евиденции од член 2 став (1) на овој 

правилник ги содржи следните евиденции:
А. Евиденција за просториите во кои се врши огра-

ниченото користење на ГМО:
Б. Евиденција за ограниченото користење на ГМО 

во простории, кои се пријавени или за нив е издадена 
дозвола за секое ограничено користење на ГМО од 
втора, трета или четврта класа на безбедност;

В. Евиденција за намерното ослободување на ГМО 
во животната средина, за кое е издадена дозвола и 

Г. Евиденција за производите кои содржат ГМО и 
се пуштаат на пазарот, за кој е издадено дозвола за пуш-
тање на пазарот во Република Македонија.

(2) Во збирката на евиденции може да се додават и 
други податоци доколку нотификаторот смета дека се 
неопходни при регистрација. 

Член 4
Во евиденцијата за просториите во кои се врши ог-

раничено користење на ГМО, се внесуваат следните по-
датоци:

1. сериски број на упис во Регистарот на ГМО;
2. назив и адреса на правните или физичките лица 

кои се пријавени за ограничено користење на ГМО;
3. назив и наслов на просторијата;
4. вид на просторијата во областа на ограниченото 

користење на ГМО, кои се врши;
5. класата на безбедност на ограниченото користе-

ње на ГМО, за која е пријавена просторијата и истата е 
регистрирана и
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6. лично име, образование и позицијата, согласно 
квалификациите во врска со биосигурноста, на лицето 
одговорно за надзор на безбедноста.

Член 5
(1) Во евиденцијата на ограниченото користење на 

ГМО , кои се пријавени или за нив е издадена дозвола, 
за секое ограничено користење на ГМО од втора, трета 
или четврта класа на безбедност, се впишуваат следни-
те податоци:

1. сериски број на упис во Регистарот на ГМО;
2. датум на издавање на дозволата, која се однесува 

за ограничено користење на ГМО од трета или четврта 
класа на безбедност;

3. назив и адреса на правните или физичките лица 
кои се пријавени;

4. назив и наслов на просториите во кои се врши ог-
раниченото користење на ГМО, 

5. регистарски број на просториите во Регистарот 
на ГМО;

6. наслов на проектот, кој вклучува ограничено ко-
ристење на ГМО и негово времетраење;

7. научен и македонски назив на ГМО, општи карак-
теристики на ГМО и функција на вклучениот генетски 
материјал и

8. безбедносна класа на ограничено користење на 
ГМО и главните мерки за задржување.

(2) Во евиденцијата од став (1) на овој член се впи-
шуваат исто така и податоци за ограничено користење 
на ГМО од прва класа на безбедност, добиени во рамки 
на пријавата на секоја просторија, и тоа:

1. сериски број на упис во Регистарот на ГМО;
2. назив и адреса на правните или физичките лица 

кои се пријавени;
3. назив и наслов на просториите во кои се врши ог-

раниченото користење на ГМО;
4. регистарски број на просториите во Регистарот 

на ГМО;
5. намена на ограниченото користење на ГМО;
6. научен и македонски назив на ГМО, општи карак-

теристики на ГМО и функција на вклучениот генетски 
материјал и

7. безбедносна класа на ограничено користење на ГМО.
Член 6

Во евиденцијата за намерното ослободување на 
ГМО во животната средина за кое е издадена дозвола, 
за секое намерно ослободување се впишуваат следните 
податоци:

1. сериски број на упис во Регистарот на ГМО;
2. датум на издавање на дозволата, која се однесува 

за намерното ослободување на ГМО во животната сре-
дина;

3. назив и адреса на правните или физичките лица 
кои се пријавени;

4. наслов на проектот, кој вклучува негово времетра-
ење и часовен потег на намерното ослободување на 
ГМО во животната средина;

5. намена на намерното ослободување на ГМО во 
животната средина;

6. научен и македонски назив на ГМО, општи карак-
теристики на ГМО и функција на вклучениот генетски 
материјал и

7. локација на регионот на намерното ослободување 
на ГМО во животната средина и површината на локали-
тетот на намерно ослободеното ГМО (место на ослобо-
дување, катастарска општина, број на парцела, големи-
на на парцелата изразена во м2и реална површина на 
ослободувањето во м2).

Член 7
(1) Во евиденцијата за производите кои содржат 

ГМО и се пуштаат на пазарот за кој е издадено дозвола 
за пуштање на пазарот во Република Македонија се вне-
суваат следните податоци:

1. сериски број на упис во Регистарот на ГМО;
2. датум на издавање на дозволата, која се однесува 

за производите кои содржат ГМО и се пуштаат на паза-
рот;

3. времетраење, за кое е издадена дозволата за пуш-
тање на пазарот;

4. назив и адреса на правните или физичките лица 
кои се пријавени;

5. назив и адреса на правните или физичките лица 
кои се одговорни за пуштање на пазар на производот 
кој содржи ГМО, доколку истото лице не е и пријави-
тел;

6. трговско име на производите кои содржат ГМО и 
се пуштаат на пазарот и негови општи карактеристики;

7. научен и македонски назив на ГМО, општи карак-
теристики на ГМО и функција на вклучениот генетски 
материјал и

8. намена на употребата.
(2) Во евиденцијата од став (1) на овој член се вне-

суваат исто така и податоци за одгледување на ГМО, 
кои се последица на употребата на производот кој сод-
ржи ГМО, и тоа:

1. трговско име на производите кои содржат ГМО, 
кој се употребува за одгледување;

2. научен и македонски назив на ГМО, општи карак-
теристики на ГМО, кој се ослободува во животната сре-
дина и

3. податоци за локацијата на одгледување на ГМО и 
нејзината површина, имено идентификациска ознака и 
идентификациски број на земјоделската површина или 
податоци за број на парцелата во географските коорди-
нати на парцелата, доколку тие не се во земјоделското 
стопанство.

Член 8
Збирката на документите од член 2 став (1) на овој 

правилник ги содржи следните документи:
1. потврда за упис на простории за ограничено ко-

ристење на ГМО во регистaрот на ГМО;
2. дозвола за ограничено користење на ГМО;
3. резиме од процената на ризикот за ограниченото 

користење на ГМО за втора, трета или четврта класа на 
безбедност;

4. дозвола за намерното ослободување на ГМО во 
животната средина и

5. резиме од процената на ризикот за намерното ос-
лободување на ГМО во животната средина;

Член 9
(1) Регистарот за ГМО го води Министерството за 

животна средина и просторно планирање.
(2) Податоците во Регистарот на ГМО се водат на 

начин кој овозможува негово редовно се ажурирање и 
пребарување по сите податоци содржани во него преку 
внесување на потребните податоци од доставените но-
тификации и издадени дозволи. 

(3) Уписот на податоците во Регистарот на ГМО се 
врши по приемот на нотификациите за просторот, ноти-
фикацијата за ограничено користење и нотификацијата 
за намерно ослободување како и при издавање на дозво-
лите за користење на просторот, дозволата за ограниче-
но користење на ГМО и дозволата за намерно ослободу-
вање на ГМО.

Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 07-7597/4
Министер 

за животна средина и 
10 ноември 2014 година просторно планирање,

Скопје Нурхан Изаири, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

5449.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ношпал, 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 Ношпал, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ношпал.  

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

Бр. 09-19333/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

5450.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горно Српци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Српци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горно  Српци.  

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

Бр. 09-19334/2
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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5451.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Селце Кеч, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Тетово.

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

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

Бр. 09-19335/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5452.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Гајранци, 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 Гајранци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Гајранци.  

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

Бр. 09-19336/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5453.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Самоков, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Македонски Брод.

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

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

Бр. 09-19337/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5454.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Пласница, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Македонски Брод.

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

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

Бр. 09-19338/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5455.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Дупјачани, 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 Дупјачани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Дупјачани.  

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

Бр. 09-19339/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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5456.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Раштани, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Велес.

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

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

Бр. 09-19340/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5457.
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 30.10.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Бело Поле, 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 Бело Поле, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Бело Поле.  

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

Бр. 09-19340/1
30 октомври 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5458.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 4.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Смолани, 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 Смолани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Смолани.

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

Бр. 09-19578/1
4 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5459.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 4.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вранештица, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Кичево.

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

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

Бр. 09-19579/1
4 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5460.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 4.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Зовиќ-2, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Зовиќ-2, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  Зо-
виќ-2.

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

Бр. 09-19580/1
4 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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5461.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 4.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Орле, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности Би-
тола.

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

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

Бр. 09-19581/1
4 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5462.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 6.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долни Радеш, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долни Радеш, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Долни Радеш.

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

Бр. 09-19714/1
6 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5463.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 6.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Огут, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности 
Крива Паланка.

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

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

Бр. 09-19715/1
6 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

5464.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 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 6.11.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Петришино, 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  Петришино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Петришино.

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

Бр. 09-19716/1
6 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5465.
Врз основа на член 9 т.8  од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија на седумдесет и првата 
седница одржана на 4.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБ-
ВИНИТЕЛИ  НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИ-
ТЕЛСТВА

Член 1
Бројот на јавни обвинители на јавните обвинител-

ства и на јавни обвинители во јавните обвинителства 
во Република Македонија се определува и тоа во:

I
1. Јавен обвинител на Република Македонија и  еди-

наесет (11) јавни обинители во Јавното обинителство 
на Република Македонија.  

II
2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинител-

ство Битола и седум (7) јавни обвинители во  Вишото 
јавно обвинителство. 
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3. Виш јавен обвинител  на Вишото јавно обвини-
телствово Гостивар и шест (6) јавни обвинители во 
Вишото јавно обвинителство Гостивар.

4. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинител-
ствово Скопје  и шестнаесет (16) јавни обвинители во 
Вишото јавно обвинителство Скопје. 

5. Виш јавен обвинител на ВиШото јавно обвини-
телство  штип и пет (5) јавни обвинители во Вишото 
јавно обвинителство Штип.

III
6. Основен јавен обвинител на  Основното јавно об-

винителство Берово и еден (1) јавен  обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Берово.  

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство  Битола  и осум (8) јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство Битола

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство  Гевгелија и три (3) јавни  обвинители во 
Основното јавно обвинителство Гевгелија. 

9. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Гостивар и осум (8)  јавни  обвинители  во 
Основното јавно обвинителство Гостивар.

10. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство Дебар и еден(1) јавен обвинител Основ-
ното  јавно обвинителство Дебар.

11. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Делчево и еден (1) јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Делчево. 

12. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство  Кавадарци и четири (4) јавни обвините-
ли  во  Основното јавно обвинителство Кавадарци.

13. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Кичево и четири  (4) ј авни обвинители во  
Основното јавно обвинителство Кичево.

14. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Крива Паланка и  два (2)  јавни обвинител 
во Основното јавно обвинителство Крива Паланка.

15. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Кочани и пет (5) јавни обвинители во Ос-
новото јавно обвинителство Кочани.

16. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство  Куманово и тринаесет (13) јавни обвини-
тели во Основното  јавно обвинителство Куманово.

17. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Охрид и  седум (7)  јавни обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Охрид.

18. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Прилеп и седум  (7) јавни  обвинители во 
Основното јавното обвинителство Прилеп.

19. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство  РадовиШ и еден (1)  јавен обвинител во  
Основното јавно обвинителство Радовиш.

20. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Ресен и еден (1) јавен обвинител во Основ-
ното јавно обвинителство Ресен.

21. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Свети Николе и еден(1) јавен обвинител 
во Основното  јавно обвинителство Свети Николе.

22. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Скопје и шеесет и еден (61)  јавен обвини-
тели во Основното јавно обвинителство Скопје.

23. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Струга и четири (4) јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство Струга.

24. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство  Струмица и осум (8) јавни обвинители во 
Основното  јавно обвинителство Струмица.

25. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство  Велес и осум (8) јавни обвинители во Ос-
новното јавно обвинителство Велес.

26. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Тетово и девет (9) јавни  обвинители во 
Основното  јавно обвинителство Тетово.

27. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство штип и пет (5) јавни обвинители во Основ-
ното јавно обвинителство Штип.

28. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција и дванаесет (12) јавни обвинители во Основно-
то јавното обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.02-315/8 Совет на јавните обвинители
4 ноември 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Петар Аневски, с.р.
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